
  
УКРАЇНА 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СОРОК ДРУГА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  14 листопада 2014 року                               № 3638 
 

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 Ісаченку Ігорю Олександровичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по пров. Спускному, 21 загальною площею 0,0512 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 Демещенко Галині Олексіївні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
пров. Акимівському, 8/2 загальною площею 0,0682 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 Приступі Василю Петровичу, Приступі Інні Анатоліївні та 
Приступі Віктору Васильовичу дозвіл на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у спільну часткову власність 
по пров. Олександрійському, 4 загальною площею 0,1234 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 Волошину Дмитру Юрійовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Кавказькій, 59 загальною площею 0,0446 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. 

5. Надати Бєрніковій Вірі Броніславівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Червоногірській, 2-г загальною площею 0,0617 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 Караушу Олегу Федоровичу дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
пров. Дачному, 31 загальною площею 0,0300 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 Коваленку Юрію Васильовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Московській, 105-а орієнтовною площею  0,1222  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 0,0222  га – землі садів, за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

8. Надати Демідовій Світлані Віталіївні та Звоник Вікторії Юріївні 
дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки безоплатно у спільну часткову власність по вул. Кірова, 33-а 
(квартира № 3-а) загальною площею 0,0477 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 Мережко Тетяні Іванівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Кірова, 33-а (квартира № 2) загальною площею 0,0210 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 Помазі Юрію Павловичу дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Кірова, 33-а (квартира № 1) загальною площею 0,0275 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. 

11. Надати Колєснікову Івану Семеновичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Осипенко, 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. 

12. Надати Астаф’єву Сергію Олександровичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по пров. Обривному, 15 загальною площею 0,0441 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 Майбороді Катерині Вікторівні та Майбороді Дмитру 
Олександровичу дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у спільну часткову власність по 
вул. Криворізькій, 33-б загальною площею 0,0601 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 Кондратюк Вірі Миколаївні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Лазо, 15/10 загальною площею 0,0388 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 Черевко Марині Анатоліївні  дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
тупику Київському, 7 загальною площею 0,0578 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. 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 


