
 
  
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 СОРОК ДРУГА СЕСІЯ  ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від 14 листопада 2014 року                        № 3656                                          
 

Про надання дозволів на  
розроблення технічної документації  
із землеустрою громадянам   
  
 

Керуючись статтями 142, 143 Конституції України, пунктом 34               
статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,                
статтею 55 Закону України “Про землеустрій”, статтями  12, 81, 116, 118,    
121  Земельного кодексу України та розглянувши звернення громадян, 
Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Надати Пшиченку Михайлу Петровичу та Решетовій Вірі 
Костянтинівні  дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для 
подальшого надання безоплатно у спільну часткову власність) по  
пров. Семенівському, 20 орієнтовною площею 0,0862 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. Визнати пункт 61 рішення Кіровоградської міської ради                          
від 27 березня 2014  року № 2961 “Про надання громадянам дозволів на 
розроблення технічної документації із землеустрою” таким, що втратив 
чинність. 

3. Надати Босько Ларисі Олексіївні дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) по пров. Саксаганського, 12  орієнтовною площею 0,0561  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. 

4. Надати Савченку Володимиру Петровичу  дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) по вул. Чехова, 39  орієнтовною площею 0,0937 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. 

5. Надати Павлишину Павлу Петровичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) по пров. Прорізному, 14  орієнтовною площею 0,0534 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 Хємій Наталії Петрівні дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) по пров. Межовому, 2/88 орієнтовною 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. 

7. Надати Ярославцеву Ігорю Миколайовичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) по вул. Маріупольській, 2-г орієнтовною площею 0,0409  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 Скрипнік Олені Миколаївні дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) по вул. Баженова, 26  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. 

9. Надати Крижановському Віктору Олексійовичу дозвіл на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення  
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого  
надання безоплатно у власність) по пров. Правди, 9 орієнтовною  
площею 0,0483  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 Сисі Олексію Миколайовичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) по пров. Мінському, 31  орієнтовною площею 0,0549  га – землі  



 3 
  
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 Сватку Дмитру Йосиповичу та Зембарчук Єлизаветі 
Олександрівні  дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для 
подальшого надання безоплатно у спільну часткову власність) по  
вул. Херсонській, 17 орієнтовною площею 0,0579 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 Кузнецовій Катерині Валеріївні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) по вул. Завадівській, 26 орієнтовною площею 0,1671 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 0,0671 га – землі садів, за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення.      

13. Надати Булатову Ігорю Івановичу  дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у власність) по  
вул. Калузькій, 12 орієнтовною 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. 

14. Надати Собольській Ганні Анатоліївні та Піддубній Ірині 
Володимирівні  дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для 
подальшого надання безоплатно у власність) по вул. Кузнецова, 37  
орієнтовною площею 0,0566 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 Д’яченку Олександру Петровичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) по пров. Ініціативному, 16  орієнтовною площею 0,0500  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. 
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16. Надати Бодюл Світлані Іванівні  дозвіл на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у власність) по  
вул. Нижній, 27/13 орієнтовною площею 0,0489 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 Лизогуб Людмилі Олегівні та Дубовченку Олександру 
Володимировичу дозвіл на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) (для подальшого надання безоплатно у спільну часткову 
власність) по вул. Преображенській, 73  орієнтовною площею 0,0956  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 Матвєєву Олександру Миколайовичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) по пров. Каспійському, 8 орієнтовною площею  0,1973 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 0,0973  га – землі садів, за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення.      

19. Надати Чеботарьовій Ганні Олександрівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) по вул. Омській, 2  орієнтовною площею 0,0836  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 Неділько Ірині Миколаївні дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у власність) по 
вул. Районний Бульвар, 52 орієнтовною площею 0,0572 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 Кириленко Тетяні Петрівні дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у власність) по 
пров. Студентському, 6/17 орієнтовною площею 0,0562  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. 

22. Надати Костенку Олександру Борисовичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) по вул. Саратовській, 78  орієнтовною площею 0,0435  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. Надати Токаревій Юлії Вікторівні  дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у власність) по 
вул. Ялтинській, 18 орієнтовною площею 0,0681 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. 

24. Надати Біловій Наталі Сергіївні дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у власність) по 
пров. Спаському, 89 орієнтовною площею 0,0492 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. 

25. Надати Табалову Віталію Леонідовичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) по вул. Січовій, 13 орієнтовною 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. 

26. Надати Бондаренко Ользі Михайлівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) по вул. Котовського, 12  орієнтовною площею 0,0328  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. 

27. Надати Гуржиній Валентині Миколаївні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) по вул. Котовського, 12  орієнтовною площею 0,0535 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. 

28. Надати Дикань Олені Миколаївні  дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у власність) по 
вул. Гмирьова, 8 орієнтовною площею 0,0495 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. 

29. Надати Настасієнко Олені Миколаївні та Луньовій Любові Петрівні 
дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для 
подальшого надання безоплатно у спільну часткову власність) по  
вул. Піонерській, 37 орієнтовною 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. 

30. Надати Бурку Сергію Валерійовичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) по вул. Саратовській, 81 орієнтовною 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. 

31. Надати Білявській Тетяні Іванівні дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у власність) по 
вул. Новоросійській, 61 орієнтовною площею 0,0691 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. 

32. Встановити, що площа вищевказаних земельних ділянок буде 
визначена після встановлення в натурі (на місцевості) меж земельних 
ділянок.  

33. 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 


