
  
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 П’ЯТДЕСЯТ ДРУГА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від 29 вересня 2015 року                                  № 4662                                           
 
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 Лубенець Валентині Петрівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) по вул. Канатній, 18-а орієнтовною 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. 

2. Надати Луньову Юрію 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. Будьонного, 15 орієнтовною площею 0,0531 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 Шібістій Марині Петрівні дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у власність) по 
вул. Водоп’янова, 75 орієнтовною площею 0,0796  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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4. Надати Теличко Ганні Степанівні дозвіл на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в  
натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у власність) по 
вул. Херсонській, 1 орієнтовною площею 0,1515 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 0,0515 га – землі садів, за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення.  

5.  Надати Спінул Ірині Вікторівні дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у спільну 
часткову власність 1/2 частини домоволодіння) по вул. Чайковського, 26  
орієнтовною площею 0,1048 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 Чередніченко Вірі Прокопівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у  
спільну часткову власність 21/50 частини домоволодіння) по  
вул. Профінтерну, 48/34 орієнтовною площею 0,0689 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 Криворучко Тетяні 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. Івана Франка, 31 орієнтовною площею 0,0864  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 Магді Миколі Васильовичу дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у власність) по 
пров. Очаківському, 18  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. 

9. Надати Горащенковій Тетяні Миколаївні 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 вул. Генерала Шумілова, 67 орієнтовною площею 0,0672  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 Кондратюку Валерію Григоровичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) по вул. Світлій, 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. 

11. Надати Рябій Валентині Василівні дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у власність) по 
вул. Короленка, 103-а орієнтовною площею 0,0349 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 Репецькій Олександрі Володимирівні дозвіл на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення  
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого  
надання безоплатно у власність) по пров. Червоному, 6 орієнтовною  
площею 0,0650 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 Слинченку 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 вул. Желябова, 3-а орієнтовною  
площею 0,0359 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 Горбань Тетяні 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. Житомирській, 19 орієнтовною площею 0,0368  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 
 
15. Надати Коваленко 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. Делегатській, 6 орієнтовною площею 0,1702 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 0,0702  га – землі садів, за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення.  

16.  Надати Басистій Аллі Дмитрівні дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у власність) по 
вул. Світлій, 14 орієнтовною площею 0,0568 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 Заболотному Віктору 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. П’ятирічки 2-ї, 27 орієнтовною площею 0,0573 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 Кролевцю Віталію 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. Криворізькій, 17-а  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. 

19. Надати Коваленко Валентині Іванівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) по пров. Сухомлинського, 1  орієнтовною площею 0,0736 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 Шовкоплясу Миколі Михайловичу 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. Ковпака, 6 орієнтовною площею 0,1757 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 0,0757 га – землі садів, за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення.  

21. Надати Куленку Миколі 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. Ентузіастів, 10  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. 

22. Надати Чубар Євдокії 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. Волгоградській, 28-а/4-а орієнтовною площею 0,0844 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 Козиревському Володимиру 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. Халтуріна, 28 орієнтовною  
площею 0,1400 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 0,0400 га – землі садів, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

24. Надати Крупці Анатолію 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. Алтайській, 23  орієнтовною площею 0,0528  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 Фуженко Людмилі Володимирівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) по пров. Жовтневому, 13  орієнтовною площею 0,0541 га – землі  
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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. Встановити, що площа вищевказаних земельних ділянок буде 
визначена після встановлення в натурі (на місцевості) меж земельних 
ділянок.  

27. 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 
   


