
ПРОЕКТ № 52 
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

  СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від «____» _________ 2015 року                          № _____                                             
 

Про надання дозволів на  
розроблення технічної документації  
із землеустрою громадянам   
  

Керуючись статтями 142, 143 Конституції України, пунктом 34               
статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,                
статтею 55 Закону України “Про землеустрій”, статтями  12, 81, 116, 118,    
121 Земельного кодексу України та розглянувши звернення громадян, 
Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Надати Сітьковій Єфросінії Олексіївні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для визначення кадастрового 
номера) по вул. Леваневського, 16 орієнтовною площею 0,0317 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. Надати Бабенку Володимиру Миколайовичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання 
безоплатно у власність) по пров. Мініна, 5 орієнтовною площею 0,0426 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. Надати Сведро Олені Іванівні дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання 
безоплатно у власність) по пров. Чайковського, 55 орієнтовною площею 
0,0400 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. Надати Толкачовій Інні Миколаївні дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання 
безоплатно у власність) по вул. Житомирській, 40 орієнтовною площею 
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0,0392 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. Надати Семич Галині Антонівні дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання 
безоплатно у власність) по вул. Запорізькій, 45 орієнтовною площею 0,0547 
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. Надати Скоморохову Сергію Анатолійовичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання 
безоплатно у власність) по пров. Мінському, 11 орієнтовною площею 0,0557 
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. Надати Саванчук Світлані Володимирівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання 
безоплатно у власність) по пров. Карпатському, 19 орієнтовною площею 
0,0424 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. Надати Паламарчуку Сергію Анатолійовичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання 
безоплатно у власність) по вул. Зеленогірській, 4 орієнтовною площею 0,0460 
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. Надати Ткаченко Ірині Станіславівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого  
надання безоплатно у власність) по вул. Димитрова, 24  орієнтовною  
площею 0,1498 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01) та 
ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05), з них: площею 0,1000 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, за рахунок земель житлової та громадської 
забудови, та площею 0,0498 га – землі садів, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення.  
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10. Надати Притулі Степану Івановичу дозвіл на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання 
безоплатно у власність) по вул. Ціолковського, 46 орієнтовною  
площею 0,0536  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. 

11. Надати Бартковій Олені Дмитрівні дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання 
безоплатно у власність) по вул. Володимирській, 57 орієнтовною  
площею 0,0370 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. 

12. Надати Загоруйку Сергію Олександровичу  дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання 
безоплатно у власність) по пров. Новоселівському, 2-д орієнтовною  
площею 0,0459 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. Надати Шелест Ларисі Олександрівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання 
безоплатно у власність) по вул. Ізмаїльська, 16 орієнтовною  
площею 0,0542  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. Надати Вакуленко Зінаїді Іванівні дозвіл на розроблення  
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого  
надання безоплатно у власність) по вул. Мінській, 63  орієнтовною  
площею 0,0557 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. 

15. Надати Вічірко Галині Антонівні  дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання 
безоплатно у власність) по вул. Мінській, 65  орієнтовною площею 0,0564  га  
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– 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. 

16. Надати Димарецькій Марії Петрівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання 
безоплатно у власність) по вул. Чугуєвській, 51 орієнтовною  
площею 0,0655  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. Надати Музиченко Наталії Олександрівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого  
надання безоплатно у власність) по вул. Водогінній, 20 орієнтовною  
площею 0,0587 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. Надати пашолок Ользі Віталіївні дозвіл на розроблення  
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого  
надання безоплатно у власність) по вул. Профінтерну, 73  орієнтовною 
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. 

19. Надати Орел Ларисі Василівні дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання 
безоплатно у власність) по вул. Канатній, 19  орієнтовною площею 0,0548  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. Надати Сабат Тетяні Василівні дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання 
безоплатно у власність) по пров. Чайковського, 59 орієнтовною площею 
0,0451  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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21. Надати Івановій Людмилі Вікторівні дозвіл на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання 
безоплатно у власність) по вул. 40-річчя Перемоги, 26-в орієнтовною 
площею 0,0360 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. Визнати пункт 3 рішення Кіровоградської міської ради від 27 
березня 2014 року № 2961 “Про надання громадянам дозволів на 
розроблення технічної документації із землеустрою” таким, що втратив 
чинність.  

23.  Надати Лагуті Олегу Федоровичу  дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання 
безоплатно у власність) по вул. Криворізькій, 14 орієнтовною  
площею 0,0924  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. Надати Лісовській Антоніні Валентинівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання 
безоплатно у власність) по вул. Калузькій, 28 орієнтовною  
площею 0,0426 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. 

25. Надати Друмашко Надії Матвіївні  дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання 
безоплатно у власність) по вул. Таврійській, 77/30 орієнтовною  
площею 0,0319 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. 

26. Надати Бойко Катерині Євгеніївні  дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання 
безоплатно у власність) по вул. Чернишевського, 97-а орієнтовною  
площею 0,0349 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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27. Надати Ругляк Тамарі Пилипівні дозвіл на розроблення  

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання 
безоплатно у власність) по вул. Дагестанській, 39 орієнтовною  
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. 

28. Надати Полярушу Сергію Васильовичу дозвіл на розроблення  
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання 
безоплатно у власність) по вул. Бєлгородській, 20 орієнтовною  
площею 0,0557 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. 

29. Надати Герасименко Лідії Михайлівні дозвіл на розроблення  
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання 
безоплатно у власність) по вул. Аксьонкіної, 13-а орієнтовною  
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. 

30. Надати Шульзі Олександру Дмитровичу дозвіл на розроблення  
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання 
безоплатно у власність) по вул. Колодязній, 69 орієнтовною  
площею 0,0632 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. 

31. Надати Рябоволу Олександру Миколайовичу дозвіл на розроблення  
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання 
безоплатно у власність) по вул. Саратовській, 26 орієнтовною  
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. 

32. Надати Шмігіль Броніславі Францівні дозвіл на розроблення  
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання 
безоплатно у власність) по вул. Московській, 2 орієнтовною  
площею 0,0666 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
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споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

33. Надати Коржовій Тетяні Василівні дозвіл на розроблення  
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання 
безоплатно у власність) по вул. Мелітопольській, 59 орієнтовною  
площею 0,0387 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. 

34.  Надати Казак Людмилі Тимофіївні дозвіл на розроблення  
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання 
безоплатно у власність) по вул. Зеленогірській, 3 орієнтовною  
площею 0,0908 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. 

35. Надати Кирсаненко Валентині Петрівні дозвіл на розроблення  
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання 
безоплатно у власність) по вул. Тульській, 21 орієнтовною  
площею 0,0616 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. 

36. Надати Білецькому Василю Петровичу дозвіл на розроблення  
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання 
безоплатно у власність) по пров. Петра Лахмана, 6 орієнтовною  
площею 0,0542 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. 

37. Надати Макодзебі Павлу Петровичу дозвіл на розроблення  
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання 
безоплатно у власність) по пров. Краснодонському, 27 орієнтовною  
площею 0,0510 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. 

38. Надати Нужній Ерікі Олександрівні дозвіл на розроблення  
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання  
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безоплатно у власність) по вул. Тобілевича, 2-а орієнтовною  
площею 0,0400 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. 

39. Надати Микитенко Марії Пантеліївні дозвіл на розроблення  
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання 
безоплатно у власність) по пров. 2-у Радіальному, 6 орієнтовною  
площею 0,0528 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. 

40. Надати Бондар Наталі Леонідівні дозвіл на розроблення  
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання 
безоплатно у власність) по пров. Грибоєдова, 19 орієнтовною  
площею 0,0529 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. 

41. Надати Криворучку Володимиру Васильовичу дозвіл на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для 
подальшого надання безоплатно у власність) по вул. Новгородській, 1  
орієнтовною площею 0,0908 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. 

42. Надати Іздебській Лідії Миколаївні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання 
безоплатно у власність) по вул. Ватутіна, 23 орієнтовною площею 0,0596 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. 

43. Надати Шевченку Роману Вячеславовичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання 
безоплатно у власність) по вул. Толстого, 24 орієнтовною площею 0,0520 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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44. Надати Белінському Миколі Миколайовичу дозвіл на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання 
безоплатно у власність) по вул. Олени Журливої, 28 орієнтовною  
площею 0,0328 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. 

45. Надати Каніщеву Валерію Івановичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого  
надання безоплатно у власність) по вул. Чугуєвській, 33 орієнтовною 
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. 

46. Надати Янковській Тамарі Леонідівни дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання 
безоплатно у власність) по вул. Олени Журливої, 30 орієнтовною  
площею 0,0364  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. 

47. Надати Ковальову Олександру Юрійовичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання 
безоплатно у власність) по вул. Водоп’янова, 56-а орієнтовною  
площею 0,0557 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. 

48. Надати Мелешко Валентині Іванівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання 
безоплатно у власність) по вул. 40 років України, 33 орієнтовною  
площею 0,0498 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. 

49. Надати Янкул Інна Леонідівна дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання 
безоплатно у власність) по вул. Ярославській, 43 орієнтовною  
площею 0,0326  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови, для 



 10 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

50. Надати Ковризі Віктору Лаврентійовичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання 
безоплатно у власність) по пров. Титова, 10 орієнтовною площею 0,0233 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. 

51. Надати Татарінцевій Ларисі Миколаївні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання 
безоплатно у власність) по вул. Комсомольській, 30 орієнтовною  
площею 0,0641 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. 

52. Надати Кологривій Інні Вікторівні дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання 
безоплатно у власність) по пров. Титова, 22 орієнтовною 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. 

53. Надати Островському Степану Федосійовичу дозвіл на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для 
подальшого надання безоплатно у власність) по вул. Саратовській, 32  
орієнтовною площею 0,0383 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. 

54. Надати Сайчук Ганні Василівні дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого  
надання безоплатно у власність) по вул. Богдана Хмельницького, 133-а    
орієнтовною площею 0,1435 га для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  
(КВЦПЗ 02.01) та ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05), з них:  
площею 0,1000 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови, за 
рахунок земель житлової та громадської забудови, та площею 0,0435 га – 
землі садів, за рахунок земель сільськогосподарського призначення.  
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55. Надати Бугайову Олександру Віталійовичу дозвіл на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання 
безоплатно у власність) по вул. Павлика Морозова, 5-а орієнтовною  
площею 0,0190 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. 

56. Надати Пономаренко Валентині Володимирівні дозвіл на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для 
подальшого надання безоплатно у власність) по вул. Фадєєва, 18  
орієнтовною площею 0,0206  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. 

57. Надати Шевцову Василю Володимировичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання 
безоплатно у власність) по вул. Нижній, 13  орієнтовною площею 0,0465  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. 

58. Встановити, що площа вищевказаних земельних ділянок буде 
визначена після встановлення в натурі (на місцевості) меж земельних 
ділянок.  

59. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань архітектури, будівництва та регулювання 
земельних відносин та заступника міського голови згідно з розподілом 
функціональних повноважень.  

 
 
 

Міський голова                                А.Райкович 
 
 
 
 
 
 
Антонова 22 09 49 
   


