
УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  14 липня 2015 року                                                        № 4255 
 

Про передачу у власність  
земельних ділянок громадянам  
 

Керуючись статтями 142, 143 Конституції України, пунктом 34             
статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  
статтею 4-1 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень”, статтею 55 Закону України “Про 
землеустрій”, статтями 12, 116, 118, 121, 126 Земельного кодексу України та  
розглянувши звернення громадян міста Кіровограда, технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості), Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити Слиньку Павлу Григоровичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по пров. Аджамському, 29  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

1.1. Передати Слиньку Павлу Григоровичу у власність  
земельну ділянку по пров. Аджамському, 29 (кадастровий  
номер 3510100000:24:204:0040) загальною площею 0,0399 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

2. Затвердити Сахаровій Надії Валеріївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Костянтина Заслонова, 38  
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

2.1. Передати Сахаровій Надії Валеріївні у власність земельну  
ділянку по вул. Костянтина Заслонова, 38 (кадастровий  
номер 3510100000:11:089:0030) загальною площею 0,0553  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

3. Затвердити Гребенюку Володимиру Михайловичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
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вул. Ольвіопольській, 2/24 для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

3.1. Передати Гребенюку Володимиру Михайловичу у власність 
земельну ділянку по вул. Ольвіопольській, 2/24 (кадастровий  
номер 3510100000:46:379:0029) загальною площею 0,0714  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

4. Затвердити Гаморі Наталі Анатоліївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Далекосхідній, 112 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

4.1. Передати Гаморі Наталі Анатоліївні  у власність земельну ділянку 
по вул. Далекосхідній, 112 (кадастровий номер 3510100000:24:296:0016) 
загальною площею 0,0671 га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

5. Затвердити Чекаленку Олександру Володимировичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Ручайній, 1  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

5.1. Передати Чекаленку Олександру Володимировичу у  
власність земельну ділянку по вул. Ручайній, 1 (кадастровий  
номер 3510100000:48:413:0102) загальною площею 0,0600 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

6. Затвердити Дуднику Костянтину Валерійовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Свердлова, 109  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

6.1. Передати  Дуднику Костянтину Валерійовичу у власність земельну 
ділянку по вул. Свердлова, 109 (кадастровий номер 3510100000:45:377:0018) 
загальною площею 0,0507 га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

7. Затвердити Гайдабурі Вікторії Олександрівні технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
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вул. Саратовській, 81-а  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

7.1. Передати Гайдабурі Вікторії Олександрівні у власність  
земельну ділянку по вул. Саратовській, 81-а (кадастровий  
номер 3510100000:42:384:0038) загальною площею 0,0605  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

8. Затвердити Івановій Ларисі Євгеніївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по пров. Шишкіна, 8  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

8.1. Передати  Івановій Ларисі Євгеніївні у власність земельну ділянку 
по пров. Шишкіна, 8 (кадастровий номер 3510100000:42:364:0035) загальною 
площею 0,0599 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

9. Затвердити Картузовій Ларисі Миколаївні та Кірющенко Анастасії 
Анатоліївні  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
часткову власність по вул. Водоп’янова, 50 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

9.1. Передати Картузовій Ларисі Миколаївні (1/2 ч. домоволодіння) та 
Кірющенко Анастасії Анатоліївні (1/2 ч. домоволодіння) у спільну часткову 
власність земельну ділянку по вул. Водоп’янова, 50 (кадастровий  
номер 3510100000:45:371:0032) загальною площею 0,0807  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

10. Затвердити Мельник Майї Василівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по пров. Дунаєвського, 18 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

10.1. Передати Мельник Майї Василівні  у власність земельну ділянку 
по пров. Дунаєвського, 18 (кадастровий номер 3510100000:13:081:0023) 
загальною площею 0,0677 га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 
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11. Затвердити Димурі Ярославу Олександровичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Димитрова, 47   
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

11.1. Передати Димурі Ярославу Олександровичу у власність  
земельну ділянку по вул. Димитрова, 47  загальною площею 0,1323 га, з них:  
площею 0,0586 га (кадастровий номер 3510100000:03:020:0007) – землі одно- 
та двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування  
жилого  будинку,  господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови та  
площею 0,0737 га (кадастровий номер 3510100000:03:020:0008) – землі садів, 
для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

12. Затвердити Кузьменко Ользі Павлівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по пров. Межовому, 47 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

12.1. Передати Кузьменко Ользі Павлівні  у власність земельну ділянку 
по пров. Межовому, 47 (кадастровий номер 3510100000:46:382:0048) 
загальною площею 0,0396  га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

13. Затвердити Моргуну Віктору Миколайовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Середній 
П’ятихатській, 10-б для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

13.1. Передати  Моргуну Віктору Миколайовичу  у власність земельну 
ділянку по вул. Середній П’ятихатській, 10-б (кадастровий  
номер 3510100000:50:422:0029) загальною площею 0,0577 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

14. Затвердити Панченко Аліні Юріївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Будівельників, 21 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

14.1. Передати Панченко Аліні Юріївні  у власність земельну ділянку 
по вул. Будівельників, 21 (кадастровий номер 3510100000:04:031:0016) 
загальною площею 0,0788 га – землі одно- та двоповерхової житлової  
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забудови, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

15. Затвердити Гайдуку Івану Дмитровичу  технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Мотокросній, 42 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

15.1. Передати Гайдуку Івану Дмитровичу у власність  
земельну ділянку по вул. Мотокросній, 42   загальною площею 0,1155  га, з 
них:  площею 0,1000  га (кадастровий номер 3510100000:49:430:0053) – землі 
одно- та двоповерхової житлової забудови, для будівництва та 
обслуговування  жилого  будинку,  господарських   будівель  і   
споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової  
та громадської забудови та  площею 0,0155 га (кадастровий  
номер 3510100000:49:430:0054) – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

 16. Затвердити Босько Ларисі Олексіївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по пров. Саксаганського, 12 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

16.1. Передати  Босько Ларисі Олексіївні  у власність земельну ділянку 
по пров. Саксаганського, 12 (кадастровий номер 3510100000:27:208:0060) 
загальною площею 0,0561 га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

17. Затвердити Брудовському Костянтину Івановичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Рибачому, 10/1   
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

17.1. Передати  Брудовському Костянтину Івановичу у власність 
земельну ділянку по пров. Рибачому, 10/1 (кадастровий  
номер 3510100000:25:153:0031) загальною площею 0,0553  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

18. Затвердити Пліщенко Аллі Василівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по пров. Товариському, 7 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  
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18.1. Передати  Пліщенко Аллі Василівні  у власність земельну ділянку 

по пров. Товариському, 7 (кадастровий номер 3510100000:42:363:0027) 
загальною площею 0,0391 га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

19. Затвердити Балютіній Клавдії Григорівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по пров. Новгородському 2-му, 8-а  
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

19.1. Передати  Балютіній Клавдії Григорівні у власність земельну 
ділянку по пров. Новгородському 2-му, 8-а (кадастровий  
номер 3510100000:40:326:0014) загальною площею 0,0446 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

20. Затвердити Романцову Дмитру Івановичу та Тихоненко Людмилі 
Олексіївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
часткову власність по вул. Українській, 40 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

20.1. Передати  Романцеву Дмитру Івановичу (1/2 ч. домоволодіння) та 
Тихоненко Людмилі Олексіївні (1/2 ч. домоволодіння) у спільну часткову 
власність земельну ділянку по вул. Українській, 40 (кадастровий  
номер 3510100000:46:380:0050) загальною площею 0,0676 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

21. Затвердити Боржаку Івану Миколайовичу  технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Криворізькій, 44-а для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

21.1. Передати Боржаку Івану Миколайовичу у власність  
земельну ділянку по вул. Криворізькій, 44-а (кадастровий  
номер 3510100000:48:412:0026) загальною площею 0,0442  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

22. Затвердити Скібіцькій Людмилі Андріївні  технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Сєрова, 62-а  для будівництва  
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та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

22.1. Передати Скібіцькій Людмилі Андріївні  у власність земельну 
ділянку по вул. Сєрова, 62-а  (кадастровий номер 3510100000:11:066:0069) 
загальною площею 0,0500  га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

23. Затвердити Кісільовій Олександрі Володимирівні технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Жовтневої 
революції, 15/18 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

23.1. Передати  Кісільовій Олександрі Володимирівні у власність 
земельну ділянку по вул. Жовтневої революції, 15/18 (кадастровий  
номер 3510100000:16:150:0053) загальною площею 0,0212  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

24.  Громадянам, зазначеним у даному рішенні, зареєструвати право на 
земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 
України. 

 25. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань архітектури, будівництва та регулювання 
земельних відносин та заступника міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради Литвина Г.М. 

 
 
 

Секретар міської ради             І.Марковський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Антонова 22 09 49 


