
 
УКРАЇНА 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СОРОК СЬОМА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від 24 лютого 2015 року                                   № 3990 
 
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 Парокінній Валентині Іванівні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду строком 
на 25 років по вул. Ушакова, 87 загальною площею 0,0570  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 Рябоконь Тетяні Федорівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Володі Дубініна, 10 загальною площею 0,0826 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 Молодченко Інні Миколаївні  дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Адама Міцкевича, 5 загальною площею 0,1065 га, з них:  
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, та площею 0,0065 га – землі садів та ведення 
садівництва (КВЦПЗ 01.05), за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення.   

4. Надати Лісевич Галині Іванівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Валентини Терешкової, 151  загальною площею 0,0766  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 Шинкаренко Наталії Іванівні  дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
пров. Кутузова, 29 загальною 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, що 
перебувають у запасі.  

6. Надати Гуртовенко Людмилі Леонідівні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Кавказькій, 65 загальною площею 0,0756  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 Івановій Валентині Іванівні та Ніколаєнку Володимиру 
Васильовичу  дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки безоплатно у спільну часткову власність по  
вул. Чернишевського, 58 загальною площею 0,1311 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 Андрійчуку Роману Олександровичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Тургенєва, 72/11 загальною площею 0,0258  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 Кожухар Олені Едуардівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
пров. Маріупольському 4-у, 6 загальною площею 0,0420  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 Берестенко Інзі Олександрівні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Димитрова, 54-а загальною площею 0,0837 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.  

11. Надати Крашанову Володимиру Івановичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Полярній, 28/37 загальною площею 0,0519 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 Кістерській Наталії Миколаївні та Кістерському Віктору 
Сергійовичу дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки безоплатно у власність по вул. Єгорова, 20/4 загальною 
площею 0,0808 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 Бурцевій Марині Юріївні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Микитенка, 19-а загальною площею 0,0571 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 Бурмітських Валерії Анатоліївні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Лісопарковій, 27 загальною площею 0,0743 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 Овчинниковій Ірині Вікторівні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Комсомольській, 7 загальною площею 0,0675 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 Одудовій Ользі Євгеніївні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність  
по вул. Яворницького, 9 загальною площею 0,1323 га, з них:  
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, та площею 0,0323 га – землі садів та ведення  
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садівництва (КВЦПЗ 01.05), за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення.   

17. Надати Кононенко Катерині Павлівні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Балашівській, 30  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.  

18. Надати Ульяносі Сергію Анатолійовичу  дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Богдана Хмельницького, 167-а загальною  
площею 0,0933  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 Чельнику Івану Васильовичу дозвіл на розроблення  
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду строком 
на 20  років по вул. Слави, 15 загальною площею 0,0094 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 Подурець Наталі Михайлівні та Подурцю Юрію 
Сергійовичу  дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки безоплатно у спільну часткову власність по  
вул. Кримській, 136  загальною площею 0,0668 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 Тімошенковій Катерині Олександрівні дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
безоплатно у власність по вул. 40-річчя Перемоги, 1 загальною  
площею 0,0190  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 Ткаченко Оксані Миколаївні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
пров. Куцівському, 6 загальною площею 0,0530 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 Волощук Тетяні Володимирівні дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Ушакова, 3  загальною площею 0,0976  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 Кохан Тетяні Іванівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Запорозькій, 3/12 загальною площею 0,0702 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 Постригань Катерині Іванівні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Донецькій, 56 загальною площею 0,0552 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 Єсауленко Ірині Яківні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Лазо, 36 загальною площею 0,0546  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 Агаєвій Марині Володимирівні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Пальміро Тольятті, 75 загальною площею 0,1450 га для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01) та ведення особистого 
селянського господарства (КВЦПЗ 01.03), з них: площею 0,0849 га – землі 
одно- та двоповерхової житлової забудови, за рахунок земель житлової та 
громадської забудови, та площею 0,0600 га – рілля, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі.  

28.  Надати Кокош Олені Валеріївні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Володимирській, 20 загальною площею 0,1021 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 0,0021  га – 
сади, за рахунок земель сільськогосподарського призначення, що 
перебувають у запасі.   
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29. Надати Клітченко Лідії Василівні дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Будьонного, 1 загальною площею 0,0788 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.  

30. Надати Барбанову Олександру Миколайовичу дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки безоплатно у власність по пров. Ринковому, 43/5 загальною  
площею 0,0594 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 Лук’яненко Наталії Олександрівні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по пров. Уральському, 3-а   загальною площею 0,0778   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 Долінчуку Сергію Михайловичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Житомирській, 14  загальною площею 0,0212  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 Сисак Наталії Федорівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Житомірській, 14 загальною площею 0,0195 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 Яровій Галині Василівні та Тимчишиній Вікторії Василівні  
дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки безоплатно у спільну часткову власність по вул. Байкальській, 87  
загальною площею 0,0540  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 Мусієнку Олександру Миколайовичу та Карлюгіній 
Катерині Іванівні дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у спільну часткову власність по  
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вул. Андріївській, 33/1 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.  

36. Надати Черепанову Сергію Олександровичу  дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду строком 
на 25 років по пров. Олексіївському, 17 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.  

37. Надати Бондаренко Галині Валеріївні та Бондаренку Сергію 
Володимировичу дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у спільну часткову власність по 
вул. Казанській, 16 загальною площею 0,1625 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 Вакаріну Олегу Яковичу та Вакаріну Володимиру Яковичу  
дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки безоплатно у спільну часткову власність по вул. Аксьонкіної, 35  
загальною площею 0,1704 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 Устреховій Наталії Робертівні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  
безоплатно у власність по вул. Богдана Хмельницького, 115 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.  

40. Надати Хмельницькому Петру Пантелійовичу дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки безоплатно у власність по вул. Красноярській, 13 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.  

41. Надати Козаченко Анні Віталіївні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Межовий Бульвар, 28/66 загальною площею 0,0395 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови для будівництва та обслуговування жилого  
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будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі.  

42. Надати Дремлюженку Юрію Володимировичу та Олійник Марії 
Євгенівні дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки безоплатно у спільну часткову власність по  
вул. Чернігівській, 1/38 загальною площею 0,0875  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 Яковлєвій Клавдії Ільїнічні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
пров. Дачному, 49 загальною площею 0,0400 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 Зубченко Вікторії Георгіївні та Панченку Андрію 
Анатолійовичу  дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки безоплатно у спільну часткову власність по  
вул. Кримській, 48  загальною площею 0,1044 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 Чубенко Любові Павлівні  дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
пров. Степовому, 78 загальною площею 0,0713 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 Саленку Юрію Олександровичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по пров. Верхньому Степовому, 9-а загальною площею 0,0417  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 Чаплинському Леоніду Леонідовичу  дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Чернігівській, 16  загальною площею 0,0632 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.  

48. Надати Шепарньовій Ользі Василівні  дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по пров. Рибачому, 5 загальною площею 0,0677 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. Визнати пункт 38 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.  

50. Надати Кагізовій Любові Миколаївні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Архітектора Достоєвського, 13/2 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.  

51. Надати Малій Ользі Петрівні, Доценку Андрію Миколайовичу та 
Морванюк Валентині Дмитрівні дозвіл на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у спільну часткову власність 
по вул. Акмолінській, 11 загальною площею 0,0422 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 Алєксєєнку Віктору Володимировичу дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки безоплатно у власність по  вул. Свердлова, 120/84 загальною  
площею 0,0387 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. 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 
 
 
Антонова 22 09 49 
  


