
 
 
 
 
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СОРОК СЬОМА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від 24 лютого 2015 року       № 3984 
 

Про надання дозволів на розроблення  
проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок учасникам АТО   
  

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 
Земельного кодексу України та розглянувши звернення громадян,  
Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Надати Кравцову Олексію Ігоревичу дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Кущівській, 16 орієнтовною 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.  

2. Надати Андрущенку Олександру Володимировичу дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
безоплатно у власність по вул. Кущівській, 13 орієнтовною 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.  

3. Надати Тимковичу Михайлу Володимировичу дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
безоплатно у власність по вул. Кущівській, 9 орієнтовною 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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4. Надати Величку Сергію Анатолійовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Кущівській, 11 орієнтовною 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.  

5. Надати Степаненку Віталію Дмитровичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Кущівській, 17 орієнтовною 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.  

6. Надати Кірпічову Роману Андрійовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Кущівській, 15 орієнтовною 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.  

7. Надати Демченку Олександру Володимировичу дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
безоплатно у власність по вул. Кущівській, 29 орієнтовною 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.  

8. Надати Козонку Вадиму Миколайовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Кущівській, 31 орієнтовною 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.  

9. Надати Сороці Максиму Сергійовичу дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Кущівській, 28 орієнтовною 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.  

10. Надати Бідненку Максиму Вікторовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Кущівській, 21 орієнтовною площею 0,1000 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.  

11. Надати Донченку Юрію Борисовичу дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Кущівській, 23 орієнтовною 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 Компанійцю Анатолію Федоровичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Кущівській, 26 орієнтовною 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 Коркіну Андрію Івановичу дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Кущівській, 25 орієнтовною 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.  

14. Надати Кравченку Валерію Миколайовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Кущівській, 19 орієнтовною 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. Надати Цибульському Олександру Вікторовичу дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
безоплатно у власність по вул. Кущівській, 27 орієнтовною 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.  

16. Надати Бицюрі Євгену Анатолійовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Кущівській, 22 орієнтовною площею 0,1000 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. 

17. Надати Карпінському Олегу Сергійовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Кущівській, 24 орієнтовною 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.  

18. Надати Шевченку Віктору Анатолійовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Кущівській, 33 орієнтовною 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.  

19. Надати Окаєвичу Володимиру Анатолійовичу дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
безоплатно у власність по вул. Кущівській, 32 орієнтовною 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.  

20. Надати Киричку Володимиру Володимировичу дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
безоплатно у власність по вул. Кущівській, 36 орієнтовною 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.  

21. Надати Красноштану Віталію Сергійовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Кущівській, 34 орієнтовною 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.  

22. Надати Дубівці Сергію Миколайовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Кущівській, 37 орієнтовною 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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23. Надати Зайцеву Івану Ігоревичу дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Кущівській, 35 орієнтовною 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 Фрунзе Івану Миколайовичу дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Кущівській, 39 орієнтовною 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.  

25. Надати Середі Андрію Сергійовичу дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
пров. Експериментальному, 11 орієнтовною 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.  

26. Надати Мошнягулу Сергію Івановичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по пров. Експериментальному, 9 орієнтовною 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.  

27. Надати Цань Дмитру Анатолійовичу дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Кущівській, 52 орієнтовною 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.  

28. Надати Ковальову Дмитру Олександровичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Кущівській, 47 орієнтовною 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.  

29. Надати Вєлкову Руслану Олександровичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Кущівській, 46 орієнтовною площею 0,1000 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. 

30. Надати Степанову Анатолію Вікторовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Волонтерській, 66 орієнтовною 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. 

31. Надати Ружинському Віктору Миколайовичу дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
безоплатно у власність по вул. Кущівській, 44 орієнтовною 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.  

32. Надати Комащенку Антону Віталійовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Кущівській, 40 орієнтовною 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.  

33. Надати Демешку Сергію Сергійовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Кущівській, 45 орієнтовною 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.  

34. Надати Левашову Олегу Вікторовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Кущівській, 43 орієнтовною 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.  

35. Надати Леонтюку Геннадію Віталійовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Кущівській, 38 орієнтовною площею 0,1000 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.  

36. Надати Водолазському Андрію Васильовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Кущівській, 42 орієнтовною 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.  

37. Надати Марченку Володимиру Олексійовичу дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
безоплатно у власність по вул. Кущівській, 41 орієнтовною 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.  

38. Надати Асадчих Андрію В’ячеславовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Кущівській, 48 орієнтовною 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.  

39. Надати Марченку Олександру Миколайовичу дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
безоплатно у власність по пров. Експериментальному, 19 орієнтовною 
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.  

40. Надати Москаленку Сергію Олександровичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Кущівській, 49 орієнтовною 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.  

41. Надати Моісеєнку Валерію Володимировичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Кущівській, 56 орієнтовною 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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42. Надати Рєпіну Дмитру Володимировичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по пров. Експериментальному, 15 орієнтовною 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 Лебедку Юрію Юрійовичу дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
пров. Експериментальному, 21 орієнтовною 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.  

44. Надати Шевченку Миколі Володимировичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по пров. Експериментальному, 17 орієнтовною 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.  

45. Надати Ганзицькому Володимиру Сергійовичу дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
безоплатно у власність по пров. Експериментальному, 13 орієнтовною 
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.  

46. Надати Заворотнюку Дмитру Миколайовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Кущівській, 54 орієнтовною 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.  

47. Надати Горбачову Олександру Васильовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Кущівській, 50 орієнтовною 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.  

48. Визнати пункт 31 рішення Кіровоградської міської ради                      
від 16 грудня 2014 року № 3781 «Про надання дозволів на розроблення 
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проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам АТО» 
таким, що втратив чинність. 

49. Надати Безкровній Марині Олександрівні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Волонтерській, 37 орієнтовною 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. 

50. Визнати пункт 23 рішення Кіровоградської міської ради               
від 16 грудня 2014 року № 3781 «Про надання дозволів на розроблення 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам АТО» 
таким, що втратив чинність.  

51. Надати Соболю Олексію Вікторовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Волонтерській, 40 орієнтовною 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. 

52. Визнати пункт 17 рішення Кіровоградської міської ради                      
від 30 грудня 2014 року № 3875 «Про надання дозволів на розроблення 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам АТО» 
таким, що втратив чинність. 

53. Надати Валовенку Олексію Миколайовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Волонтерській, 47 орієнтовною 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.  

54. 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 Литвина Г.М. 

 
 
 

Секретар міської ради       І.Марковський 
 
 
 
 
 
Шевченко 22 09 49 


