
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 30 березня 2016 року                               № 211                                        
 

Про надання дозволів на  
розроблення технічної документації  
із землеустрою громадянам  для  
подальшої передачі безоплатно  
у спільну сумісну власність 
  

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34               
статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,                
статтею 55 Закону України “Про землеустрій”, статтями  12, 81, 89, 116, 118,    
121 Земельного кодексу України та розглянувши звернення громадян, 
Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Надати Футєю Сергію Івановичу та Гапоненко Людмилі 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. Миколи Левитського, 51 (вул. Колгоспна) орієнтовною 
площею 0,0783 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 Удовиченку Едуарду Валентиновичу, Дудник Інні Олегівні, 
Удовіченко Ренеті Валентинівні та Сидоровій Тамарі Павлівні 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. Каляєва, 7 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. 

3. Надати Сікунді Юрію Павловичу та Сікунді Наталії Дмитрівні 
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. Успенського, 16 орієнтовною площею 0,0497 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. 

4. Надати Дахну Валентину Вікторовичу та Дахно Тетяні Максимівні 
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, 37 орієнтовною площею 0,0715 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 Медвєдєвій Тетяні Дмитрівні, Медвєдєву Віталію 
Анатолійовичу, Самборському Валентину Сергійовичу, Самборському Юрію 
Сергійовичу та Самборській Валентині 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 пров. Дегтярьова, 9 орієнтовною 
площею 0,0761 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 Бричці Олександрі Миколаївні та Котовій Ользі 
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 
власність) по вул. Водоп’янова, 55  орієнтовною площею 0,1117  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 Андрейченко Тетяні Анатоліївні та Слюсаренко Марії 
Олексіївні 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. Об’ їзному, 38  орієнтовною площею 0,0493 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 Гросулу Станіславу Володимировичу та Гребенюку 
Олександру Афанасійовичу 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. Садовій, 101/23  орієнтовною площею 0,0525 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. 

9. Надати Юрчак Тетяні Миколаївні та Малашевичу Миколі 
Миколайовичу  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. Воронезькій, 42 орієнтовною 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. 

10. Надати Дудник Світлані Олександрівні, Шкуренок Світлані 
Олександрівні та Сердюкову Олегу Борисовичу 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. Володимирській, 39   
орієнтовною площею 0,0700 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 Гоменюку Тимофію Тимофійовичу, Татарченку Анатолію  
Васильовичу, Дмитрашко Галині Андріївні та Козявкіну Володимиру 
Костянтиновичу 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. Карабінерній, 27 орієнтовною площею 0,1154 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 Богаченко Наталії Григорівні та Жиган Наталії 
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 
власність) по пров. Суворова, 35-в  орієнтовною площею 0,1078 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 Бернатавічус Катерині Едуардівні, Лозіну Олександру 
Володимировичу та Лозіні Наталії Василівні 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. 20 років міліції, 59   
орієнтовною площею 0,0656  га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
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господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01) 
за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

14. Надати Свириду Василю Михайловичу та Свирид Тіні 
Володимирівні  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. Зарічній, 36 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. 

15. Надати Бєліку Віктору Івановичу та Бєлік Тетяні 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. Акмолінській, 24 орієнтовною площею 0,0390 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. 

16. Надати Волошиній Вікторії Сергіївні та Удаловій Марині Василівні  
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. Прорізному, 3 орієнтовною площею 0,0366 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 Добровольській Надії Пилипівні та Варакуті Ганні 
Федорівні 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. 40-річчя Перемоги, 126 орієнтовною площею 0,0819  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 Грималовському Павлу Анатолійовичу та Коропчук Наталії 
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 
власність) по вул. Тургенєва, 10 орієнтовною площею 0,1136  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 Вовк Тамарі Леонідівні та Пономаренку Володимиру 
Леонідовичу  дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
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місцевості) (для подальшого надання безоплатно у спільну сумісну 
власність) по вул. Галушкіна, 9 орієнтовною площею 0,0592  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 Ізрайловій Тамарі Олексіївні, Ізрайлову Юрію 
Миколайовичу, Кириленку Денису Валентиновичу та Катані Світлані 
Федорівні 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. Куроп’ятникова, 49/7 орієнтовною площею 0,0636 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 Слюсарову Сергію Володимировичу та Слюсаровій Марині 
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. Грушевського, 11 орієнтовною площею 0,0633 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 Павловій Тетяні Андріївні, Рєзнік Галині Ростиславівні, 
Рєзніку Віктору Григоровичу та Усатенко Уляні Вікторівні 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. Алтайській, 2 орієнтовною площею 0,0593 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. Встановити, що площа вищевказаних земельних ділянок буде 
визначена після встановлення в натурі (на місцевості) меж земельних 
ділянок.  

24. 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   


