
 

  
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 04 червня 2015 року                               № 4179                                           
 

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 Тарасенко 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. Ольги Кобилянської, 37 орієнтовною площею 0,0460  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. Надати Кореновській Людмилі Олександрівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж  
земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання 
безоплатно у власність) по пров. Олександра Матросова, 52  орієнтовною 
площею 0,0445  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. 

3. Надати Околєловій Олені Володимирівні та Околєлову Валентину 
Миколайовичу  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. Марка Вовчка, 12/54 орієнтовною площею 0,0626 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 Барабашу Олегу Володимировичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у  
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власність) по пров. Дніпровському, 22 орієнтовною площею 0,0618  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. 

5. Надати Бойку Олександру Сергійовичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) по вул. Соціалістичній, 24  орієнтовною площею 0,0605  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 Матросову Дмитру Олександровичу  дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) по вул. Пальміро Тольятті, 66  орієнтовною площею 0,1942  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 0,0942 га – землі садів, для ведення 
садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення.   

7. Надати Ніколаєвій Раїсі Григорівні та Сухарєвій Світлані 
Володимирівні  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. Добролюбова, 13-а орієнтовною площею 0,0635 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 Белінській Людмилі Григорівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) по вул. Севастопольській, 41  орієнтовною площею 0,0345 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 Кушнірьовій Валентині Григорівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) по вул. Підполковника Майстерюка Р.А., 1-а орієнтовною  
площею 0,0525 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови, для  
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будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

10. Надати Кушнірьову Петру 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. Гранітній, 28  орієнтовною площею 0,0558 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. 

11. Надати Іващишину Олександру Васильовичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) по вул. Квітковій, 23-а  орієнтовною площею 0,0516  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 Раці Юрію Михайловичу  дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у власність) по 
вул. Підполковника Майстерюка Р.А., 56-б орієнтовною площею 0,0538 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. 

13. Надати Тимофєєву Віктору Олександровичу та Лобовій Олександрі 
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  
пров. Червонозорівському, 7 орієнтовною 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. 

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

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 Литвина Г.М. 

 
 

Секретар міської ради             І.Марковський 
 
Антонова 22 09 49 


