
 
УКРАЇНА 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СОРОК ПЕРША СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  07 жовтня  2014 року                                   № 3431 
 

Про надання  дозволів на розроблення  
проектів землеустрою щодо відведення  
земельних ділянок громадянам   
  

Керуючись статтями 142, 143 Конституції України, пунктом 34               
статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,              
статтею 50 Закону України “Про землеустрій”, статтями 12, 116, 118, 121, 
123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши звернення громадян 
міста,  Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Надати Захаровій Євгенії Іванівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Академіка Корольова, 14-а загальною 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, що 
перебувають у запасі.  

2. Надати Сербіній Надії Петрівні, Сербіну Олександру Павловичу та 
Гончаренко Лідії Іллівні  дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у спільну часткову власність по 
вул. Андріївській, 18-а загальною площею 0,0911 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 Музиченко Галині Василівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
пров. Степовому, 82 загальною площею 0,0673 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 Літвіновій Ганні Миколаївні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
пров. Степовому, 62 загальною 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.  
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5. Надати Помельниковій Ірині Миколаївні дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Глибка, 80/16 загальною площею 0,0615  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 Філіпенку Євгену Вікторовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Східній, 2/46 загальною площею 0,0513 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 Гунько Софії Миколаївні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
пров. Олексіївському, 30 загальною площею 0,0372 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.  

8. Надати Буняк Наталії Віталівні та Грінюковій Людмилі Олексіївні  
дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки безоплатно у спільну часткову власність по вул. Гоголя, 153 
загальною площею 0,1255 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 Олейнікову Сергію Пилиповичу та Гаркуші Ользі Сергіївні 
дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки безоплатно у спільну часткову власність по вул. Олени Журливої, 34  
загальною площею 0,0697  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 Липко Людмилі Сергіївні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
пров. Ватутіна, 24 загальною 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.  

11. Надати Фісун Марії Сергіївні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Далекосхідній, 27/36 загальною площею 0,0654 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.  

12. Надати Яцків Ірині Михайлівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Красноярській, 3 загальною площею 0,0468 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 Грушовій Раїсі Макарівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Амурській, 19 загальною 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, що 
перебувають у запасі.  

14. Надати Чабановій Марині Миколаївні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Прирічній, 34   загальною 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. 

15.  Визнати пункт 8 рішення Кіровоградської міської ради                          
від 27 березня 2014  року № 2934 “Про надання дозволів на розроблення 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам” 
таким, що втратив чинність. 

16. Надати Терентьєвій Ользі Борисівні  дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Антонова, 57  загальною 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.  

17. Надати Кожухару Миколі Олександровичу  дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Верхній Прирічній, 24  загальною площею 0,0600 га  – 
землі одно- та двоповерхової житлової  забудови для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд  
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01) за  рахунок  земель  житлової  та 
громадської   забудови, що перебувають у запасі. 

18. Надати Єршову Євгену Валерійовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у  
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власність по вул.  Сєрова, 48  загальною площею 0,0436  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 Гайдуку Валентину Дмитровичу  дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Олександрійській, 2 загальною площею 0,0527  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 Яровенко Аллі Дмитрівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Делегатській, 20 загальною площею 0,1725 га, з них: 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, та 0,0775 га – рілля (КВЦПЗ 01.03) для ведення 
особистого селянського господарства за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення,  що перебувають у запасі. 

21. Надати  Петровій Азі Григорівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Архітектора Достоєвського, 19 загальною площею 0,0879 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  Поліщуку Ігорю Петровичу дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Богдана Хмельницького, 246 загальною площею 0,2839 га,  
з них: 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, та 0,1839 га – рілля (КВЦПЗ 01.03) для ведення 
особистого селянського господарства за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення,  що перебувають у запасі. 

23. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань архітектури, будівництва та регулювання 
земельних відносин та заступника міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради Олійника О.О. 

 
 
 

Секретар міської ради                І.Марковський 
 
Антонова 22 09 49 


