
УКРАЇНА

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 30  червня    2011 року №  678

Про надання дозволів на розроблення
громадянам міста технічних документацій
із землеустрою та внесення змін до рішень
Кіровоградської міської ради та її виконавчого
комітету

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, 19, 81, 118, 121, 126 Земельного 
кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.09 № 844 
“Про деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України”, 
постановою Кабінету Міністрів України від 26.08.09 № 901 “Про додаткові 
заходи щодо врегулювання земельних відносин”, постановою Кабінету 
Міністрів України від 21.10.09 № 1112 “Про додаткові заходи щодо 
безоплатних оформлення та видачі громадянам України державних актів на 
право власності на земельні ділянки” та розглянувши заяви громадян міста,
Кіровоградська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Надати Козел Надії Наумівні дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо складання державного акта на право 
власності на земельну ділянку по вул. Світлогорській 2-й, 21 у власність 
орієнтовною площею 0,070025 га для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

2. Надати Тутику Борису Миколайовичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо складання державного акта на 
право власності на земельну ділянку по вул. Черкаській, 32 у власність 
орієнтовною площею 0,0841 га для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

3. Надати Ісаченку Ігорю Олександровичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо складання державного акта на 
право власності на земельну ділянку по пров. Спускному, 21 у власність 
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орієнтовною площею 0,04357 га для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

4. Надати Коваль Марії Миколаївні дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо складання державного акта на право 
власності на земельну ділянку по вул. Панфьорова, 18 у власність орієнтовною 
площею 0,06115 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

5. Надати Козирєвій Людмилі Євгенівні та Остапенку Миколі 
Миколайовичу дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо складання державного акта на право власності на земельну ділянку по 
вул. Новгородській, 8/2 у власність орієнтовною площею 0,06948 га для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).

6. Надати Рязанцеву Петру Єфимовичу дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо складання державного акта на право 
власності на земельну ділянку по вул. Московській, 75-а у власність 
орієнтовною площею 0,0506 га для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

7. Надати Федоровій Лілії Олексіївні та Федорову Дмитру Олексійовичу
дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо складання 
державного акта на право власності на земельну ділянку по вул. Канатній, 1 у 
власність орієнтовною площею 0,07766 га для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

8. Надати Федорову Дмитру Олексійовичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо складання державного акта на 
право власності на земельну ділянку по вул. Канатній, 3 у власність 
орієнтовною площею 0,05488 га для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

9. Надати Куліковій Тамарі Іванівні дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо складання державного акта на право 
власності на земельну ділянку по пров. Мотокросному, 37 у власність 
орієнтовною площею 0,0510 га для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

10. Надати Гуцаленко Ользі Григорівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо складання державного акта на 
право власності на земельну ділянку по вул. Прирічній, 101 у власність 
орієнтовною площею 0,08523 га для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

11. Надати Тарасовій Тетяні Миколаївні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо складання державного акта на 
право власності на земельну ділянку по вул. Середній П’ятихатській, 8 у 
власність орієнтовною площею 0,08 га для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

12. Надати Паливоді Івану Трохимовичу, Чудіній Єлизаветі 
Валентинівні та Ромашкан Галині Миколаївні дозвіл на розроблення технічної 
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документації із землеустрою щодо складання державного акта на право 
власності на земельну ділянку по вул. Кавказька Площа, 15 у власність 
орієнтовною площею 0,13975 га для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

13. Надати Вишневській Світлані Анатоліївні, Стоєву Анатолію 
Івановичу, Юрченко Ніллі Миколаївні та Набок Оксані Анатоліївні дозвіл на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо складання 
державного акта на право власності на земельну ділянку по вул. Верхній 
Биковській, 66 у власність орієнтовною площею 0,05728 га для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка).

14. Надати Кучурі Олені Анатоліївні дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо складання державного акта на право 
власності на земельну ділянку по вул. Кузнєцова, 16 у власність орієнтовною 
площею 0,06 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

15. Надати Нагорній Світлані Олександрівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо складання державного акта на 
право власності на земельну ділянку по пров. Правди, 4-а у власність 
орієнтовною площею 0,04184 га для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

16. Надати Тімофєєвій Тамарі Михайлівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо складання державного акта на 
право власності на земельну ділянку по вул. Суворова, 8 у власність 
орієнтовною площею 0,02949 га для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

17. Надати Стародуб Галині Петрівні дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо складання державного акта на право 
власності на земельну ділянку по вул. Очаківській, 52 у власність орієнтовною 
площею 0,0540 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

18. Надати Книш Катерині Демидівні дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо складання державного акта на право 
власності на земельну ділянку по вул. Куйбишева, 29/70 у власність 
орієнтовною площею 0,0490 га для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

19. Надати Перебийніс Наталії Анатоліївні, Грибанову Віктору 
Івановичу, Доренко Наталі Євгенівні та Константінову Василю Олеговичу
дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо складання 
державного акта на право власності на земельну ділянку по вул. Гагаріна, 26 у 
власність орієнтовною площею 0,09706 га для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

20. Надати Томошевській Марії Дем’янівні та Томошевському 
Леоніду Олександровичу дозвіл на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо складання державного акта на право власності на земельну 
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ділянку по пров. Мирному, 25 у власність орієнтовною площею 0,1218 га для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).

21. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 21 січня 
2010 року № 2991, а саме пункт 260 після слів «Гордієнко Олені Вікторівні» 
доповнити словами «Дудніку Юрію Костянтиновичу та Мінжуліній Людмилі 
Юріївні».

22. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 21 січня 
2010 року № 2991, а саме пункт 248 після слів «Велді Юлії Степанівні» 
доповнити словами «Янчуку Олександру Петровичу та Коновалову Вілію 
Володимировичу».

23. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від   21 січня
2010 року № 2991, а саме пункт 277 після слів «Жашкевичу Дмитру 
Вікторовичу» доповнити словами «та Максимовській Галині Андріївні».

24. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 21 січня
2010 року № 2991, а саме пункт 379  після слів «Біріговій Раїсі Іванівні» 
доповнити словами «та Зюзько Світлані Василівні».

25. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 21 січня 
2010 року № 2991, а саме пункт 278  після слів «Жарікову Миколі 
Володимировичу» доповнити словами «Баркар Вероніці Сергіївні, Жаріковій 
Аллі Василівні та Пустовіт Валентині Вікторівні».
           26. Внести зміни до рішення  Кіровоградської  міської  ради від 21 січня 
2010 року № 2991, а саме пункт 9 після слів «Балабух Тетяні Петрівні» 
доповнити словами «Балабуху Миколі Григоровичу та Вірченко Юлії 
Миколаївні» та число «0,633» замінити на  число «0,0633».
           27. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 21 січня 
2010 року № 2991, а саме пункт 308 після слів «Подурець Валентині 
Олександрівні» доповнити словами «та Подурцю Сергію Пилиповичу».
           28. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 2 червня 
2008 року № 553 «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок громадянам міста Кіровограда по пров. Санаторному під 
присадибну забудову та ведення садівництва», а саме в абзаці 9 пункту 1 слово 
«Маковей»  замінити на слово «Іванині».

29. Внести зміни  до рішення Кіровоградської міської ради від 15 квітня
2010 року № 3389, а саме пункт 88  після слів «Сіденко Людмилі Анатоліївні» 
доповнити словами «та Дірюченко Любові Іванівні».
          30. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 15 квітня
2010 року № 3389, а саме пункт 403 після слів «Жогіній Наталії Олександрівні» 
доповнити словами «та Уліцькій Ніні Олександрівні».
          31. Внести  зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 15 квітня 
2010 року № 3389, а саме пункт 404 після слів «Чумачок Людмилі Андріївні» 
доповнити словами «та Чумачку Василю Терентійовичу».
          32. Внести зміни  до рішення Кіровоградської міської ради  від 21 січня
2010 року № 2991, а саме пункт 243 після слів «Бутенко Надії Василівні» 
доповнити словами «та Бутенку Віктору Олександровичу».
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          33. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 15 квітня
2010 року № 3389, а саме пункт 323 після слів «Смецкіх Ользі Василівні» 
доповнити словами «та Джевизі Вірі Борисівні».

34. Внести  зміни до рішення Кіровоградської міської ради   від 24 грудня
2009 року № 2971, а саме в пункті 15 слово «вул.» замінити на слово «пров.».
          35. Внести  зміни до рішення виконавчого комітету Кіровоградської 
міської ради від 10 грудня 1997 року № 1022, а саме в пункті 511  слово 
«Іоновна» замінити на слово «Іонівна».

36. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 22 липня
2010 року № 3626, а саме пункт 77 після слів «Забродіній Ларисі Іванівні» 
доповнити словами «Забродіну Петру Олексійовичу, Забродіну Ігорю 
Петровичу, Забродіну Віктору Петровичу».
          37. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Кіровоградської 
міської ради  від  30 жовтня   1997 року  № 891, а саме в пункті 189 площу 
«554,0 кв.м» замінити на площу «0,0551 га».

38. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Кіровоградської
міської ради від 26 листопада 1997 року № 966,  а саме в пункті 229  площу 
« 317,9 кв.м» замінити на площу «0,0377 га».

39. Внести зміни до рішення виконавчого комітету   Кіровоградської
міської ради від 12 листопада 1997 року № 932, а саме в пункті 259 площу 
«411,1 кв.м» замінити на площу «0,0413 га».

40. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Кіровоградської
міської ради від 11 березня 1998 року  № 213,  а саме в  пункті 7   площу
«1500,0 кв.м»  замінити на площу «0,1200 га».
          41. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 15 квітня 
2010 року № 3389, а саме пункт 164 після слів «Татарчук Євгенії Василівні» 
доповнити словами «та Татарчуку Віктору Миколайовичу».

42. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань архітектури, будівництва, регулювання земельних 
відносин та реклами та першого заступника міського голови Дзядуха В.О.

Міський голова   О. Саінсус

Пидорич
24-09-49


