
ПРОЕКТ № 55 
 

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  для  
подальшого надання безоплатно  
у спільну сумісну власність 
  

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 Репіді Світлані Вячеславівні та Репіді Віктору Івановичу  
дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
(для подальшого надання безоплатно у спільну сумісну власність) по  
вул. Кільцевій, 46 орієнтовною площею 0,0532 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 Колос Євдокії Андріївні та Кумпан Олександру Павловичу   
дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
(для подальшого надання безоплатно у спільну сумісну власність) по  
вул. Першотравневій, 29 орієнтовною площею 0,0722 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 Коваль Ользі Володимирівні та Дергуновій Олені Ігорівні    
дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
(для подальшого надання безоплатно у спільну сумісну власність) по  
пров. Азовському, 4-а орієнтовною площею 0,0503 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 Літвіновій Олені Миколаївні та Прищепі Катерині 
Олександрівні дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 
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щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) (для подальшого надання безоплатно у спільну сумісну 
власність) по вул. Партизанській, 44 орієнтовною площею 0,0604  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 Чібісовій Світлані Євгенівні, Кондратьєву Миколі 
Сергійовичу, Горбачовій Тетяні Георгіївні та Зубенко Наталі Сергіївні    
дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
(для подальшого надання безоплатно у спільну сумісну власність) по  
вул. Дворцовій, 98/15 орієнтовною площею 0,01131 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 Міркоті Ользі Василівні та Маньку Віталію Вікторовичу    
дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
(для подальшого надання безоплатно у спільну сумісну власність) по  
вул. Габдрахманова, 23/60 орієнтовною площею 0,06 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 Конобрицькій Ларисі Миколаївні та Боцман Анжелі 
Станіславівні дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) (для подальшого надання безоплатно у спільну сумісну 
власність) по вул. Очаківській, 17  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. 

8. Надати Сорочану Сергію Михайловичу та Михайловій Наталії 
Станіславівні дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) (для подальшого надання безоплатно у спільну сумісну 
власність) по вул. Мелітопольській, 32  орієнтовною площею 0,0588 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 Байбароші Валентині Олександрівні та Байбароші Єві 
Олександрівні   дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) (для подальшого надання безоплатно у спільну сумісну 
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власність) по пров. Степовому, 61   орієнтовною площею 0,0925  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. Надати Слободнюк Любові Іванівні та Полтавцю Семену 
Даниловичу дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) (для подальшого надання безоплатно у спільну сумісну 
власність) по вул. Воронцовській, 42 орієнтовною площею 0,0642  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 Скібіцькому Олександру Георгійовичу та Скібіцькому 
Євгену Георгійовичу дозвіл на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у спільну сумісну 
власність) по вул. Сєрова, 56/78  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. 

12. Надати Солімчук Ользі Іванівні, Солімчуку Дмитру Леонідовичу  
та Солімчуку Сергію Леонідовичу дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання 
безоплатно у спільну сумісну власність) по вул. Степана Разіна, 34   
орієнтовною площею 0,0538 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 Задої Ганні Михайлівні, Константиновій Світлані 
Володимирівні, Кротовій Аллі Володимирівні та Нестерук Вірі Михайлівні  
дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
(для подальшого надання безоплатно у спільну сумісну власність) по  
пров. Сухумському, 9 орієнтовною площею 0,0731 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 Кулакову Анатолію Миколайовичу, Іванченко Любові 
Миколаївні, Крикун Наталії Леонідівні та Крикун Катерині Сергіївні дозвіл 
на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для 
подальшого надання безоплатно у спільну сумісну власність) по  
вул. Тимірязєва, 38/20 орієнтовною площею 0,0455 га – землі одно- та 
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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 Чумаченку Анатолію Васильовичу та Котяшу Петру 
Адамовичу дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) (для подальшого надання безоплатно у спільну сумісну 
власність) по вул. Колодязній, 85 орієнтовною площею 0,2158  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 0,2000 га – землі одно- та двоповерхової 
житлової забудови, за рахунок земель житлової та громадської забудови, та 
площею 0,0158 га – землі садів, за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення.  

16. Надати Костіній Валентині Олексіївні та Коломійчуку Володимиру 
Валерійовичу дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) (для подальшого надання безоплатно у спільну сумісну 
власність) по вул. Червонозорівській, 4 орієнтовною площею 0,0666 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 Біліценку Олегу Леонідовичу та Біліценко Світлані 
Миколаївні дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) (для подальшого надання безоплатно у спільну сумісну 
власність) по вул. Толбухіна, 43 орієнтовною площею 0,0588  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 Мироненку Володимиру Вікторовичу та Якушовій 
Катерині Миколаївні дозвіл на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у спільну сумісну 
власність) по вул. Донецькій, 11 орієнтовною площею 0,0631 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 Калмиковій Олені Миколаївні та Каліні Олександру 
Юрійовичу дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) (для подальшого надання безоплатно у спільну сумісну 
власність) по вул. Зеленогірській, 17  орієнтовною площею 0,0732  га – землі 
одно- та двоповерхової житлової забудови, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
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(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

20. Надати Разгону Сергію Юрійовичу та Разгону Олександру 
Юрійовичу дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) (для подальшого надання безоплатно у спільну сумісну 
власність) по вул. Каховській, 17/5  орієнтовною площею 0,0502 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. Надати Соколенку Анатолію Васильовичу та Хайдуковій  
Наталії Іванівні дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) (для подальшого надання безоплатно у спільну сумісну 
власність) по вул.  Профінтерну, 26/55 орієнтовною площею 0,0708 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. Надати Мирошніченко Софії Дмитрівні, Матвєєвій Олені 
Анатоліївні та Жердєвій Людмилі Анатоліївні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання 
безоплатно у спільну сумісну власність) по вул. Балтійській, 35 орієнтовною 
площею 0,1500 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. Надати Лусті Олександру Миколайовичу та Лусті Андрію 
Олеговичу дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) (для подальшого надання безоплатно у спільну сумісну 
власність) по вул. Новоселівській, 8  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. 

24. Надати Бойко Євгенії Олександрівні та Лавренку Сергію 
Вікторовичу  дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для 
подальшого надання безоплатно у спільну сумісну власність) по  
вул. Глинки, 65 орієнтовною площею 0,0575 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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25. Надати Дибенко Галині Панасівні та Можейко Раїсі Миколаївні 

дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для 
подальшого надання безоплатно у спільну сумісну власність) по  
вул. Івана Франка, 53 орієнтовною площею 0,0618 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 Гриценко Вірі Володимирівні та Ковальову Анатолію 
Володимировичу дозвіл на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) (для подальшого надання безоплатно у спільну сумісну 
власність) по пров. Бережному, 19  орієнтовною 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.   

27. Надати Політаєвій Валентині Свиридонівні та Політаєвій Світлані 
Василівні дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для 
подальшого надання безоплатно у спільну сумісну власність) по  
вул. 40-річчя Перемоги, 53 орієнтовною площею 0,1118  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 Кириленко Ірині Анатоліївні та Косолаповій Ганні 
Анатоліївні дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для 
подальшого надання безоплатно у спільну сумісну власність) по  
вул. Айвазовського, 24/37 орієнтовною площею 0,0791 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 Капустіній Тетяні Олександрівні та Капустіну Олегу 
Віталійовичу дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для  
подальшого надання безоплатно у спільну сумісну власність) по  
пров. Акимівському, 10-а орієнтовною площею 0,0380 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 Круть Надії Петрівні та Круть Олександру Васильовичу  
дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для 
подальшого надання безоплатно у спільну сумісну власність) по  
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вул. Мічуріна, 41-а орієнтовною площею 0,0355 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 Колясенку Володимиру Павловичу та Колясенко Ганні 
Сергіївні  дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для 
подальшого надання безоплатно у спільну сумісну власність) по  
вул. Одеській, 4 орієнтовною площею 0,0318 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 Галушку Івану Івановичу, Чирві Віталію Вячеславовичу, 
Чирві Ніні Володимирівні та Чирві Максиму Віталійовичу дозвіл на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення  
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого  
надання безоплатно у власність) по пров. Водяному, 11 орієнтовною  
площею 0,0538  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. 

33. Надати Кіблику Юрію Анатолійовичу та Дроздовій Тетяні 
Анатоліївні  дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для 
подальшого надання безоплатно у спільну сумісну власність) по  
пров. Бережному, 21 орієнтовною площею 0,0594 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 Твердохліб Любові Антонівні та Лехан Тетяні Анатоліївні  
дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для 
подальшого надання безоплатно у спільну сумісну власність) по  
вул. Пирогова, 14 орієнтовною площею 0,1377 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 Гаврилюку Сергію Олександровичу, Гаврилюк Анастасії 
Іванівні та Вереті Анатолію Миколайовичу дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у спільну сумісну 
власність) по вул. 8-го Березня, 33 орієнтовною площею 0,0550 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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36. Надати Юхименку Віктору Петровичу та Клочковій Наталії 

Олександрівні дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо  
відведення земельної ділянки безоплатно у спільну сумісну власність по  
вул. Новгородській, 24 площею 0,0947 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, що перебувають у запасі. 

37. Надати Пшеничній Наталії Сергіївні та Пшеничному Василю 
Андрійовичу дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для 
подальшого надання безоплатно у спільну сумісну власність) по  
вул. Криворізькій, 43 орієнтовною площею 0,0988 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 Орловій Євгенії Михайлівні та Рожку Михайлу 
Миколайовичу дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для 
подальшого надання безоплатно у спільну сумісну власність) по  
вул. Кримській, 1 орієнтовною площею 0,0961 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 Шелегеді Вікторії Юріївні, Тахтай Валентині Григорівні та 
Чумаченку Олександру Григоровичу дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у спільну сумісну 
власність) по вул. Авіаційній, 53 орієнтовною площею 0,0713 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 Гришечкіну Юрію Юрійовичу та Власову Олександру  
Левковичу дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для 
подальшого надання безоплатно у спільну сумісну власність) по  
пров. Спускному, 4 орієнтовною площею 0,0597 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 Ганському Олександру Богдановичу та Усенко Світлані 
Віталіївні дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для 
подальшого надання безоплатно у спільну сумісну власність) по  
вул. Таврійській, 37 орієнтовною площею 0,0369 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
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жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) (КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

42. Надати Тимошенку Олександру Анатолійовичу, Пятаковій Наталії 
Анатоліївні, Тимошенко Ларисі Петрівні, Тимошенку Анатолію 
Леонідовичу, Рожковій Марії Петрівні та Полунчуковій Ірині Миколаївні   
дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для 
подальшого надання безоплатно у спільну сумісну власність) по  
вул. Шевченка, 49/26 орієнтовною площею 0,1554 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 Лагуткіній Людмилі Володимирівні та Кас’яновій Світлані 
Володимирівні  дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для 
подальшого надання безоплатно у спільну сумісну власність) по  
вул. Московській, 182 орієнтовною площею 0,0603  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. 

44. Визнати таким, що втратив чинність пункт 23 додатку 3 рішення 
Кіровоградської міської ради від 28 грудня 2007 року № 405 «Про розгляд 
звернень юридичних та фізичних осіб з питань регулювання земельних 
відносин». 

45. Надати Шутьку Олександру Дмитровичу та Янкевич Лідії 
Олександрівні  дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для 
подальшого надання безоплатно у спільну сумісну власність) по  
вул. Дагестанській, 7 орієнтовною площею 0,1013 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 Захар’їній Юлії Валеріївні та Тимофєєвій Аллі Афанасіївні 
дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  
(для подальшого надання безоплатно у спільну сумісну власність) по  
пров. Сєдова, 15/108 орієнтовною площею 0,0469 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 Ткаченко Валентині Миколаївні, Рудь Олені Анатоліївні та 
Криштопа Олені Миколаївні  дозвіл на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) (для подальшого надання безоплатно у спільну сумісну 
власність) по вул. Яновського, 129 орієнтовною площею 0,0567 га – землі 
одно- та двоповерхової житлової забудови, для будівництва та  
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обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

48. Надати Селіховій Тетяні Володимирівні та Бєланову Вадиму 
Сергійовичу дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для 
подальшого надання безоплатно у спільну сумісну власність) по  
вул. Глинки, 68 орієнтовною площею 0,0660 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. Встановити, що площа вищевказаних земельних ділянок буде 
визначена після встановлення в натурі (на місцевості) меж земельних 
ділянок.  

50. 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 
   


