
  
УКРАЇНА 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від 23 лютого 2016 року                            № 120 
 
Про надання  дозволів на розроблення  
проектів землеустрою щодо відведення  
земельних ділянок громадянам   
  

Керуючись статтями 144 Конституції України, пунктом 34               
статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,              
статтею 50 Закону України “Про землеустрій”, статтями 12, 116, 118, 121, 
Земельного кодексу України та розглянувши звернення громадян міста,  
Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 
1. Надати Бакіну Сергію Аркадійовичу дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Суворова, 1-а площею 0,0656 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. 

2. Надати Криворучку Миколі Леонідовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Затишній, 21 (вул. Лазо)  площею 0,0765 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. 

3. Надати Оболенцеву Андрію Івановичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Глинки, 16-а площею 0,0628 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. 

4. Надати Гаспарян Наріне Юріївні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Дніпровській, 6 площею 0,0683 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. 
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5. Надати Бондаренко Наталі Геннадіївні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Генерала Шумілова, 31/90 площею 0,0404 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. 

6. Надати Маяраш Ірині Анатоліївні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Яновського, 26  площею 0,0813 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. 

7. Надати Чубку Сергію Вікторовичу дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Адама Міцкевича, 1 площею 0,1526 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 0,0526  га – 
землі садів, за рахунок земель сільськогосподарського призначення.  

8. Надати Кожухару Павлу Андрійовичу, Осадців Олені Анатоліївні та 
Яремі Олександру Анатолійовичу дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у спільну 
сумісну власність по вул. Краснодонській, 18  площею 0,2034 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.  

9. Надати Гаврилюк Олені Валеріївні та Хмельницькій Олександрі 
Іванівні дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки безоплатно у спільну сумісну власність по  
пров. Межовому, 2-а площею 0,0665 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.  

10.  Надати Широкій Надії Валентинівні та Марченко Юлії Авдіївні  
дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки безоплатно у спільну сумісну власність по вул. Сумській, 19   
площею 0,0620 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.  

11. Надати Марків Валентині Борисівні та Прокопець Людмилі 
Борисівні дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки безоплатно у спільну сумісну власність по вул. Богдана  
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Хмельницького, 229 площею 0,4400 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 0,2400 га – 
землі садів, за рахунок земель сільськогосподарського призначення.  

12. Надати Бондарєвій Світлані Дмитрівні та Цишевському Сергію 
Вікторовичу дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки безоплатно у спільну сумісну власність по  
вул. Сугокліївській, 34 (вул. Кіровоградській) площею 0,1096 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.  

13. Надати Шитрі Любові Анатоліївні  дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність  
по вул. Гетьмана Сагайдачного, 139 (вул. Пальміро Тольятті)  
площею 0,1000 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. 

14. Надати Мельник Галині Олександрівні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Воронцовській, 90 площею 0,0517 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. 

15. Надати Ковальову Віктору Миколайовичу  дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Олеся Гончара, 44 (вул. Красіна) площею 0,0357 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. 

16. Надати  Сьомізі Олегу Леонідовичу дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Герцена, 2-в  площею 0,0681 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. 

17.  Надати Олійник Марині Володимирівні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Івана Виговського, 86 (вул. Петровського)  
площею 0,0712 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови для  
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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. 

18. Надати Гаморі Леоніду Михайловичу, Грушовій Катерині 
Василівні, Попову Євгену Федоровичу, Заріцькій Людмилі Миколаївні та 
Чернявському Юрію Юрійовичу дозвіл на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у спільну сумісну власність 
по вул. Садовій, 42/71 площею 0,0796 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. 

19. Надати Носовській Аллі Олександрівні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Свободи, 10-а площею 0,0725 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. 

20. Надати Кістерській Наталії Миколаївні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Єгорова, 20-а площею 0,0808 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. 

21. Надати Шалаган Людмилі Олександрівні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Нижній Прирічній, 36 площею 0,0452 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. 

22. Надати Балановій Тамарі Іванівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Миколи Смоленчука, 13 (вул. Пролетарська) площею 0,0585 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. 

23. Надати Шатовій Валентині Іванівні  дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Карбишева, 1-г площею 0,0748 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. 
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24. Надати Плескач Валентині Григорівні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у  
власність по вул. Балтійській, 11 площею 0,22 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 0,1 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови, за 
рахунок земель житлової та громадської забудови, та площею 0,12  га – землі 
садів, за рахунок земель сільськогосподарського призначення.  

25. Надати Горкуну Миколі Максимовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по пров. Аджамському, 16 площею 0,1144 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 0,0144  га – 
землі садів, за рахунок земель сільськогосподарського призначення.  

26. Надати Спінул Олені Миколаївні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Слави, 9 площею 0,0606 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. 

27. Надати Кругловій Юлії Станіславівні та Шевельовій Світлані 
Володимирівні  дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки безоплатно у спільну сумісну власність по   
вул. Скульського, 48 площею 0,1000 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.  

28. Надати Ткаченку Валерію Валентиновичу, Ткаченко Юлії 
Олександрівні, Гапончик-Грановській Оксані Миколаївні, Семенку 
Олександру Леонтійовичу та  Гапончику Миколі Федоровичу  дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
безоплатно у спільну сумісну власність по пров. Межовому, 5  
площею 0,1156 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. 

29. Надати Усатенко Ользі Іванівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Павла Луньова, 12-а (вул. 50 років Радянської Армії) площею 0,0579 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, що перебувають у запасі. 

30.  Надати Остапенку Сергію Олександровичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Каховській, 26 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, що 
перебувають у запасі. 

31. Надати Сорокіній Ірині Іванівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Народній, 34 площею 0,1000  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. 

32. Надати Кот Тетяні Леонідівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Антонова, 31  площею 0,0669 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. 

33. Надати Бурлаці Івану Яковичу дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
пров. Азовському, 2-б 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, що перебувають у запасі. 

34. Надати Каліщуку Григорію Анатолійовичу та Савченко Валентині 
Федорівні дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки безоплатно у спільну сумісну власність по  
пров. Армійському, 1 площею 0,0891 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. 

35. Надати Стогнієнку Сергію Сергійовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Івана Богуна, 126-б площею 0,1162 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 0,0162 га – 
землі садів, за рахунок земель сільськогосподарського призначення.  

36. Надати Шевченку Віктору Михайловичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Дунайській, 12 площею 0,0634 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, що 
перебувають у запасі. 

37. Надати Коломієць Тетяні Леонідівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Івана Олінського, 67 (вул. Соціалістичній) площею 0,0755 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. 

38. Надати Мусієнку Сергію Олександровичу та Нежевець Людмилі 
Миколаївні дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки безоплатно у спільну сумісну власність по вул. Марка 
Вовчка, 26/44 площею 0,0754 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. 

39. Надати Волковій Наталії Василівні та Оліфір Ларисі Дмитрівні  
дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки безоплатно у спільну сумісну власність по вул. Карпатській, 17 
площею 0,0889 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. 

40. Надати Садовському Андрію Павловичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Салтикова-Щедріна, 45/41 площею 0,0901 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. 

41. Надати Зямській Тамарі Михайлівни дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Поперечній 1-й, 1-а площею 0,0635 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. 

42. Надати Дудник Любові Михайлівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по  
вул. Микитенка, 47-а площею 0,0685 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. 
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43. Надати Давиденко Тетяні Андріївні, Давиденку Анатолію 

Леонідовичу та Прусенку Віктору Григоровичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у   
спільну сумісну власність по вул. Глиняній, 17 площею 0,0462 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. 

44. Надати Тімофєєвій Ользі Петрівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Вокзальній, 15/18 (вул. Жовтневої революції) площею 0,0276 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. 

45. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, 
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Грабенка О.В.  

 
 
 

Міський голова                                А.Райкович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Антонова 22 09 49 


