
 
УКРАЇНА 

 
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
СОРОК ПЕРША СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
від  07 жовтня  2014 року                                  № 3432 
 
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 Лисенку Ігорю Анатолійовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по тупику Олександрійському, 11 загальною площею 0,0430 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 Гуйван Олені Олександрівні  дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Кіровоградській, 50 загальною площею 0,0626 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 Якушенку Валерію Івановичу дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Богдана Хмельницького, 159  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.  

4. Надати Руденко Олені Дмитрівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Звенигородській, 2-г загальною площею 0,0943 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, що 
перебувають у запасі.  

5. Визнати пункт 13 рішення Кіровоградської міської ради                          
від 20 листопада 2013  року № 2559 "Про надання дозволів на розроблення 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам міста" 
таким, що втратив чинність. 

6. Надати Гладиру Ігорю Олександровичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по пров. Армійському, 7  загальною площею 0,0354 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 Махно Наталі Іванівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
пров. Армійському, 7 загальною площею 0,0432 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 Ходощук Тетяні Вадимівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
пров. Середньому, 4 загальною площею 0,0456 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 Бур'яноватому Михайлу Михайловичу та Бур'яноватій  
Ірині Анатоліївні дозвіл на розроблення проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у спільну сумісну власність 
по вул. Верещагіна, 18 загальною площею 0,0598 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 Марченко Олені Олександрівні, Марченко Аллі Михайлівні 
та Веремій Поліні Олександрівні дозвіл на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у спільну часткову власність 
по  вул. Ентузіастів, 5 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.  
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11. Надати Шаяхметовій Валентині Григорівні  дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду строком  
на 25 років по пров. Товариському, 12 загальною площею 0,1997 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.  

12. Надати Шаяхметовій Валентині Григорівні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по пров. Товариському, 12  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.  

13. Надати Арсененко Валентині Миколаївні, Ткаченку Миколі 
Івановичу, Ткаченко Тамарі Василівні та Ткаченку Максиму Миколайовичу  
дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки безоплатно у спільну сумісну власність по пров. Червоному, 4   
загальною площею 0,0670 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 Богаченковій Людмилі Петрівні та Чурбанову Валерію 
Володимировичу дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у спільну часткову власність по 
вул. Габдрахманова, 32 загальною площею 0,0602 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 Гайку Сергію Михайловичу та Гелиш Світлані Михайлівні  
дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки безоплатно у спільну часткову власність по пров. Уральському, 24-а  
загальною площею 0,0614 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 Кіяшко Лідії Олександрівні  дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Володі Дубініна, 6-а загальною площею 0,0341  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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17. Надати Коваленку Володимиру Івановичу  дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по пров. 1-го Січня, 15/19 загальною площею 0,0375  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 Середній Анні Григорівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Леваневського, 77 загальною площею 0,0191 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 Усанову Володимиру Васильовичу  дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Світлій, 12 загальною площею 0,0586  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 Колісниченко Зінаїді Федорівні та Дмитріченко Світлані 
Андріївні дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки безоплатно у спільну часткову власність по  
вул. Світлій, 25-а загальною площею 0,0614 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 Бабаєву Анатолію Курбановичу, Волковій Лідії Яківні та  
Волковій Ларисі Вікторівні дозвіл на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у спільну часткову власність 
по вул. Пляжній, 97/73 загальною площею 0,0687 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 Бабоші Віктору Дмитровичу дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Світлій, 43/27 загальною площею 0,0613 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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23. Надати Пилипенку Ігору Вікторовичу дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Новозаводській, 59 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.  

 24. Надати Кушнірову Віктору Івановичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Герцена, 6-в загальною площею 0,0447  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.  

25. Надати Конніковій Тетяні Миколаївні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Свердлова, 49 загальною площею 0,0894  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.  

26. Надати Фомченко Марії Герасимівні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по тупику Озерному, 8/6 загальною площею 0,0607  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 Дядик Анжелі Іванівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
пров. Красіна, 18-а загальною площею 0,0382 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 Придворовій Вірі Іванівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Новоселівській, 12 загальною 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, що 
перебувають у запасі.  

29. Надати Сорокун Світлані Валеріївні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Глибка, 63 загальною площею 0,0754  га  – землі одно- та двоповерхової  
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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.  

30. Надати Валюс Олені Олександрівні  дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Районний Бульвар, 29 загальною площею 0,0609 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 Куценку Олександру Миколайовичу та Заднєпряній Аллі 
Павлівні дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки безоплатно у спільну часткову власність по  
вул. Тернопільській, 39/18   загальною площею 0,1047 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 Шумейко Галині Іванівні, Зазулі Ларисі Василівні, 
Костогриз Людмилі Миколаївні, Черненко Євдокії Андріївні, Доготарь Надії 
Петрівні та Цвілюк Лілії Миколаївні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у спільну 
часткову власність по вул. Карабінерній, 14 загальною 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, що перебувають у запасі.  

33. Надати Фастуновій Антоніні Володимирівні, Мельніченко Олені 
Павлівні, Декусар Галині Дмитрівні, Славній Наталії Валеріївні, Макаренку 
Андрію Володимировичу, Славному Ігору Станіславовичу, Коритнюк Наталі 
Анатоліївні, Плотніковій Людмилі Федорівні, Пустовій Олені Анатоліївні, 
Шпук Наталі Миколаївні, Плотнікову Олександру Миколайовичу, Радіоновій 
Тетяні Степанівні та Ніколенко Світлані Миколаївні   дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у  
спільну часткову власність по вул. Кропивницького, 149 загальною  
площею 0,1102 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 Деркач Ганні Лук'янівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Івана Франка, 30 загальною площею 0,0516 га  – землі одно- та 
двоповерхової житлової  забудови для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  
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(КВЦПЗ 02.01) за  рахунок  земель  житлової  та громадської   забудови, що 
перебувають у запасі.  

35. Надати Горпинку Миколі Кириловичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. 40-річчя Перемоги, 78 загальною площею 0,0758  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.  

36. Надати Тереховій Вірі Миколаївні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Родниковій, 64 загальною площею 0,0602 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 Животовській Ларисі Денисівні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по пров. Ковалівському, 5   загальною 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, що перебувають у запасі.  

38. Надати Мельніченко Наталії Василівні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по  вул. Світлій, 25/1 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.  

39. Надати Сарафан Світлані Василівні та Старкіній Аліні Юріївні 
дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки безоплатно у спільну часткову власність по  вул. Парковій, 10/10  
загальною площею 0,0747 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 Жилюку Володимиру Юрійовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по  вул. Тургенєва, 47  загальною площею 0,0861 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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41. Надати Бойку Миколі Олександровичу дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по  вул.  Гуляницького, 12 загальною площею 0,0623 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 Дзюбас Ірині Миколаївні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по  
вул. Обознівській, 11 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.  

43. Надати Чубару Василю Васильовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду строком 
на  10  років по вул. Волгоградській, 28-а/4-а загальною площею 0,0844 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 Красношлику Роману Вікторовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по  пров. Халтуріна, 38  загальною площею 0,0750 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. Надати Феськову Сергію Михайловичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по  пров. Інгульському, 30/8 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.  

46. Надати Скляр Надії Іванівні та Скляру Анатолію Івановичу  дозвіл 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
безоплатно у спільну часткову власність по  вул. Паризької комуни, 47  
загальною площею 0,1026 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.  

47. Надати Жирновій Ніні Іванівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Добролюбова, 29 загальною площею 0,0544 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.  

48. Надати Шишненко Валентині Андріївні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Донецькій, 49-а загальною площею 0,0461 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.  

49. Надати Тітовій Ользі Григорівні  дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Тульській, 3 загальною площею 0,0240 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.  

50. Надати Стадніковій Тетяні Петрівні  дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Урицького, 16 загальною площею 0,0605 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.  

51. Надати Колос Валентині Володимирівні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном 
на 25 років по проїзду Петровського, 1-а 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.  

52. Надати Тітаренко Надії Миколаївні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Олександра Матросова, 53  загальною площею 0,0608  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.  

53. Надати Казаченко Тетяні Анатоліївні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Зеленогірській, 60 загальною площею 0,1000 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.  

54. Надати Сільченку Василю Миколайовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  
безоплатно у власність по вул.  50 років Радянської Армії, 38-а загальною 
площею 0,0983  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.  

55. Надати Королю Василю Пилиповичу та Ткачовій Ганні Миколаївні  
дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки безоплатно у спільну часткову власність по вул. Ушакова, 16  
загальною площею 0,0694 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.  

56. Надати Пономаренко Катерині Михайлівні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Східній, 30 загальною 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.  

57. Надати Семененко Вікторії Леонідівні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по пров. Очаківському, 6  загальною площею 0,0549   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.  

58. Надати Драндалушу Олександру Петровичу та Драндалуш Ользі 
Василівні дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки безоплатно у спільну часткову власність по  
вул. Львівській, 37 загальною площею 0,0607 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.  

59. Надати Будуріну Михайлу Павловичу  дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у  
власність по пров. Макаренка, 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.  
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60. Надати Терешку Миколі Миколайовичу  дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Микитенка, 62 загальною площею 0,0614 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.  

61. Надати Маковецькій Ірині Олександрівні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Криворізькій, 58 загальною 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.  

62. Надати Власенко Наталі Володимирівні та Філіппову Віталію 
Григоровичу  дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки безоплатно у спільну часткову власність по  
вул. Амурській, 25 загальною площею 0,0734 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.  

63. Надати Горденко Любові Сергіївні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Пальміро Тольятті, 58-а   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.  

 64. Надати Немикіній Олені Олексіївні та Наботенко Тетяні Валеріївні  
дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки безоплатно у спільну часткову власність по  
пров. Заводському 2-му, 3 загальною площею 0,0470 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.  

65. Надати Тищенко Наталії Семенівні та Педюрі Лілії Вікторівні  
дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки безоплатно у спільну часткову власність по  
пров. Заводському 2-му, 3 загальною площею 0,0472 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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66. Надати Гончаренко Світлані Юхимівні дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Алтайській, 21-а  загальною площею 0,0626  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.  

67. Надати Мостовому Володимиру Яковичу  дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по пров. Мінському, 16 загальною площею 0,0693 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.  

68. Надати Батранюк Зінаїді Григорівні  дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Українській, 71 загальною площею 0,0652 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.  

69. Надати Орєшковій Любові Іванівні та Риндіну Сергію Васильовичу  
дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки безоплатно у спільну часткову власність по вул. Десантників, 8/12    
загальною площею 0,0651 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.  

70. Надати Горбуновій Таїсії Іванівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул.  Криворізькій, 37-а загальною площею 0,0586 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.  

71. Надати Довгополовій Людмилі Андріївні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Жовтневої революції, 15/18 загальною площею 0,0114 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.  

72. Надати Синенькому Валентину Олександровичу та Горячковській 
Ірині Володимирівні дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у спільну часткову власність по  
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пров. Бобринецькому, 9-б загальною 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, що 
перебувають у запасі.  

73. Надати Сивобородову Віктору Васильовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Приміській, 12  загальною площею 0,0954 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.  

74. Надати Буряковському Миколі Оникійовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                        
вул. Родниковій, 17 безоплатно у власність загальною площею 0,1146  га – 
землі одно- та двоповерхової житлової забудови, з них: 0,1000 га – для 
будівництва та обслуговування  жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01) за рахунок  земель  житлової  та 
громадської   забудови та 0,0146 га –  для ведення особистого селянського 
господарства (КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення, що перебувають у запасі.  

75. Надати Козаку Павлу Федоровичу  дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул.  Глибка, 15-а  загальною площею 0,0518 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.  

76. 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 
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