
  
УКРАЇНА 

 
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 СОРОК ДРУГА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
від 14 листопада 2014 року                                     № 3636 
 
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 Харченку Вячеславу Володимировичу, Гершановій Вірі 
Іванівні та Коваленко Аллі Олексіївні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
пров. Середній В’ їзд, 5 загальною площею 0,0475 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 Кустрєєву Анатолію Федоровичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Фісановича, 40 загальною площею 0,0412 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 Карлюгіній Валентині Тимофіївні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Червоногвардійській, 52/93 загальною площею 0,0153  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 Філіпенко Майї Феодосіївні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Червоногвардійській, 52/93 загальною площею 0,0222 га  – землі одно-  
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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.  

5. Надати Астаф’євій Людмилі Леонідівні, Філіппьєву Миколі 
Леонідовичу та Філіпп’євій Ларисі Степанівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у спільну 
часткову власність по пров. Обривному, 11 загальною площею 0,0927 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 Коваленку Сергію Миколайовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Коцюбинського, 54 загальною площею 0,0416 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 Шипіловій Анастасії Давидівні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Донецькій, 26/16  загальною площею 0,0569 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 Лаптєвій Марині Леонідівні  дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Червоногвардійській, 52/93  загальною площею 0,0143 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 Коноваловій Юлії Олегівні  дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Першотравневій, 32/11 загальною 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, що 
перебувають у запасі.  

10. Надати Ткаченку Леоніду Вікторовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по пров. Чайковського, 96  загальною площею 0,0580  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.  

11. Надати Куксіній Лідії Трохимівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Панфіловців, 1 загальною 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, що 
перебувають у запасі.  

12. Надати Сиротюк Валентині Борисівні та Озерному Миколі 
Петровичу  дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки безоплатно у спільну часткову власність по  
вул. Крайовій, 6/11 загальною площею 0,0505 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 Ільченку Сергію Володимировичу, Слюсаренку Сергію 
Володимировичу, Щербі Ларисі Петрівні та Щербі Ігорю Анатолійовичу  
дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки безоплатно у спільну часткову власність по пров. Травневому, 8,   
загальною площею 0,0650 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 Манзюку Олексію Вікторовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по пров. Новозаводському, 35   загальною площею 0,0667 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. 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 
  


