
 

 

 
УКРАЇНА 

 
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

від  20 листопада 2013 року                                          № 2559 
 
Про надання  дозволів на розроблення  
проектів землеустрою щодо відведення  
земельних ділянок громадянам міста 
  
 
 

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 міста,  
Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Надати Алдуховій Любові Федорівні, Процко Світлані Миколаївні 
та Савенко Тетяні Миколаївні  дозвіл на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по                               
вул. Дунайській, 22 загальною площею 0,0452 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 Апудіній Ларисі Аліївні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Олександрійській, 23 загальною площею 0,0931 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 Армашу Олександру Анатолійовичу, Гаврилову Дмитру 
Олександровичу та Гаврилову Геннадію Олександровичу дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  
безоплатно у власність загальною площею 0,1322 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової  забудови по вул. Донецькій, 1  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.  

 
 

4. Надати Бакуровій Наталії Миколаївні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність 
загальною площею 0,0614 га – землі одно- та двоповерхової житлової  
забудови по пров. Бутовського, 15  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 Дубині Катерині Михайлівні та Дубині Віталію 
Миколайовичу  дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки безоплатно у власність загальною площею 0,0932 га  – 
землі одно- та двоповерхової житлової  забудови по вул. Валентини 
Терешкової, 51   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 Бондаренко Анні Анатоліївні, Семенюк Ніні Іванівні та 
Циганок Тамарі Іванівні дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність по вул. Тимірязєва, 30 
загальною площею 0,0889 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 Бородіній Оксані Володимирівні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Адама Міцкевича, 30 загальною площею 0,0905  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 Борщову Сергію Васильовичу дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
пров. Гулака Артемовського, 2-а  загальною площею 0,0674 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 Верховенку Олександру Вікторовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по пров. Спаському, 92 загальною площею 0,0412  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 Вільганюк Ірині Валентинівні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по пров. Горохова, 1 загальною площею 0,0750 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.  

11. Надати Вороні Альоні Михайлівні, Бондаренку Олегу Петровичу та 
Пироженко Оксані Іванівні дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність по                                     
вул. Карабінерній, 85 загальною площею 0,0971 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 Гагі Катерині Василівні та Школярову Миколі 
Миколайовичу дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо       
відведення земельної ділянки безоплатно у власність загальною  
площею 0,0643 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по                         
вул. Червонозорівській, 29/18   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 Гладиру Ігорю Олександровичу та Махно Наталі Іванівні 
дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки безоплатно у власність загальною площею 0,0786  га  – землі одно- та 
двоповерхової житлової  забудови по пров. Армійському, 7 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 Голик Ользі Іванівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність 
загальною площею 0,0323 га  – землі одно- та двоповерхової житлової  
забудови по вул. Київській, 85  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 Гончаренко Олені Віталіївні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Чернишевського, 125/25  загальною 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, що 
перебувають у запасі.  

16. Надати Гоцу Григорію Дем'яновичу дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по  
 
 
пров. Новозаводському, 21 загальною 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, що 
перебувають у запасі.  

17. Надати Гречуку Валерію Івановичу, Лапку Володимиру 
Миколайовичу, Лапку Миколі Володимировичу, Ткаченку Данилу 
Віталійовичу, Лапко Світлані Вікторівні та Кравцовій Тетяні Петрівні дозвіл 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
безоплатно у власність по вул. Луганській, 23 загальною площею 0,1917 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 Григор'єву Дмитру Дмитровичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Криворізькій, 1 загальною площею 0,0529 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 Гуцалу Василю Федоровичу дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Звенигородській, 38 загальною площею 0,0577  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 Дворцову Валерію Степановичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність загальною площею 0,0349  га  – землі одно- та двоповерхової 
житлової  забудови по вул. Чернишевського, 97-а   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 Дектяр Надії Іванівні та Горбенку Сергію Івановичу дозвіл 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки             
безоплатно у власність загальною площею 0,0874  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови по пров. Катранівському, 7 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 Дрючковій Раїсі Никифорівні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність загальною площею 0,0932 га  – землі одно- та двоповерхової  
 
 
житлової  забудови по вул. Радищева, 17  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.  

23. Надати Дуброву Миколі Борисовичу дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  
вул. Панфьорова, 78  безоплатно у власність загальною площею 0,0513 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 Дуднік Ангеліні Миколаївні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність 
загальною площею 0,0966 га  – землі одно- та двоповерхової житлової  
забудови по вул. Якуба Колоса, 1/2  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 Дутіку Валерію Максимовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність загальною площею 0,0505 га  – землі одно- та двоповерхової 
житлової  забудови по пров. Уляни Громової, 8  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 Дячку Олександру Анатолійовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Кіровоградській, 2-ж  загальною площею 0,0648  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 Євтодієву Сергію Григоровичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність загальною площею 0,0871 га  – землі одно- та двоповерхової 
житлової  забудови по пров. Суворова, 37/4 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 Желтобрюху Віктору Миколайовичу дозвіл на                   
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                     
проїзду Лазо, 1 безоплатно у власність загальною площею 0,1 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  Жерелюку Віктору Олексійовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність загальною площею 0,0360 га – землі одно- та двоповерхової 
житлової  забудови по вул. Єгорова, 70 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 Жесану Анатолію Прокоповичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність загальною площею 0,0902 га  – землі одно- та двоповерхової 
житлової  забудови по вул. Архітектора Достоєвського, 1   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 Живазі Світлані Борисівні  дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність 
загальною площею 0,0629 га – землі одно- та двоповерхової житлової  
забудови по вул. Івана Франка, 14 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 Журавльовій Аллі Яківні  дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність 
загальною площею 0,0311 га – землі одно- та двоповерхової житлової  
забудови по тупику Родниковому, 4-а  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 Задераці Лідії Дмитрівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність 
загальною площею 0,0744 га  – землі одно- та двоповерхової житлової  
забудови по пров. Червоному, 25   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 Зарудній Яні Миколаївні та Яценку Станіславу 
Миколайовичу  дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки безоплатно у власність загальною площею 0,0845 га  – 
землі одно- та двоповерхової житлової  забудови по вул. Новоросійський, 47  
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 Застригіну Вячеславу Вікторовичу та Маркітан                          
Олені Вікторівні дозвіл на розроблення проекту землеустрою                              
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність загальною 
площею 0,0586  га  – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови  
по пров. Краснодонському, 7 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 Іватіні Олексію Івановичу та Зоріло Любові Григорівні  
дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Яновського, 73 безоплатно у власність загальною  
площею 0,1489 га 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 Івченку Віктору Михайловичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність загальною площею 0,05 га – землі одно- та двоповерхової житлової  
забудови по вул. Красносільській, 15 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 Кагізовій Любові Миколаївні  дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Достоєвського, 13/2  загальною площею 0,0670 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 Карпенку Василю Петровичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність загальною площею 0,0828 га – землі одно- та двоповерхової 
житлової  забудови по вул. Колгоспній, 7  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 Кіблик Лілії Вікторівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність 
загальною площею 0,0612  га  – землі одно- та двоповерхової житлової  
забудови по пров. Межовому, 11   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 Клібанській Олені Олександрівні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Скульського, 16 загальною 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, що 
перебувають у запасі.  

42. Надати Коваленку Володимиру Володимировичу та Коваленку 
Юрію Володимировичу дозвіл на розроблення проекту землеустрою                  
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по                        
проїзду Петровського, 30 загальною площею 0,0512 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   Коваль Світлані Олексіївні та Коваль Ірині Володимирівні 
дозвіл на розроблення  проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по  пров. Ковалівському, 26 безоплатно у власність загальною 
площею 0,0486 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 Кодацькому Леоніду Олексійовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Амурській, 29 загальною площею 0,0602 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 Костенку Юрію Миколайовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Василя 
Стуса, 1/22 безоплатно у власність загальною площею 0,0907 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.  

46. Надати Кравцовій Любові Афанасіївні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 



власність загальною площею 0,0488 га – землі одно- та двоповерхової 
житлової  забудови по вул. Січовій, 19  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   Кравченку Михайлу Григоровичу, Шаваровській Ларисі 
Миколаївні, Долінко Любові Григорівні та Жебко Світлані Володимирівні 
дозвіл на розроблення  проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по  вул. Виставочній, 1 безоплатно у власність загальною  
площею 0,0999 га 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. Надати Крамаренку Сергію Олександровичу  дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по пров. Шкільному 1-у, 11 загальною площею 0,0544  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. Надати Крук Олені Іванівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Івана Франка, 8 загальною площею 0,1000 га  – землі одно- та 
двоповерхової житлової  забудови для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за  
рахунок  земель  житлової  та громадської   забудови, що перебувають у 
запасі.  

50. Надати Куліш Ользі Андріївні та Кулішу Олександру Вікторовичу  
дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки безоплатно у власність по вул. Олександра Матросова, 31/40  
загальною площею 0,0625  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  Кустовій Любові Михайлівні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                             
безоплатно у власність загальною площею 0,0413 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової  забудови по вул. Байкальській, 29  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 Кухаренко Галині Василівні  дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність 
загальною площею 0,0461  га  – землі одно- та двоповерхової житлової  



забудови по вул. Новосибірській, 9-а  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. Надати Кучеренко Ірині Володимирівні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність загальною площею 0,0493 га  – землі одно- та двоповерхової 
житлової забудови по вул. Степанова, 100 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.  Надати Кушніру Леоніду Петровичу дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Микитенка, 4 загальною площею 0,0586  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.  

55. Надати Лук’яненко Аллі Костянтинівні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Новозаводській, 65-а  загальною 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, що перебувають у запасі.  

56. Надати Манзику Леоніду Терентійовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Ручайній, 10-а 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.  

57. Надати Манюті Михайлу Миколайовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Генерала Родимцева, 61 загальною площею 0,0931  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.  

58.  Надати Масюк Світлані Федорівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Лелеківській, 12 загальною площею 0,0708 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.  

59. Надати Михайловій Валентині Миколаївні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Павлика Морозова, 8 загальною площею 0,0447  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.  

60. Надати  Мішакову Сергію Олександровичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                                     
вул. Добролюбова, 39 безоплатно у власність 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. 

61. Надати Мішкою Руслану Петровичу дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Панфіловців, 8 загальною площею 0,0300 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.  

62. Надати Нагорному Олександру Федоровичу  дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність загальною площею 0,0563 га – землі одно- та двоповерхової 
житлової  забудови по вул. Макарова, 11   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.  

63. Надати Нєкорі Галині Іванівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність 
загальною площею 0,0750 га – землі одно- та двоповерхової житлової  
забудови по вул. Кіровоградській, 5 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.  

64. Надати Ніколаєнку Андрію Павловичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність загальною площею 0,06  га  – землі одно- та двоповерхової 
житлової  забудови по вул. Кірова, 73 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.  



65. Надати Нужному Сергію Івановичу дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність 
загальною площею 0,0253 га  – землі одно- та двоповерхової житлової  
забудови по вул. Сакко і Ванцетті, 8 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.  

66. Надати Овчаренку Анатолію Дмитровичу та Овчаренко Лідії 
Іларіонівні  дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки безоплатно у власність загальною площею 0,0541 га  – 
землі одно- та двоповерхової житлової  забудови по вул. Пушкіна, 36  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.  

67. Надати Олійнику Володимиру Сергійовичу, Реві Миколі 
Анатолійовичу, Мішиній Вікторії Анатоліївні та Мудрику Тарасу 
Георгійовичу  дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо   
відведення земельної ділянки безоплатно у власність загальною  
площею 0,1297  га  – землі одно- та двоповерхової житлової забудови по 
тупику Дагестанському, 11 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.  

68. Надати Пасічнику Валерію Іллічу та Пасічник Валентині Іванівні   
дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки безоплатно у власність загальною площею 0,0741 га  – землі одно- та 
двоповерхової житлової  забудови по вул. Київській, 85  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.  

69. Надати  Паталах Любові Василівні, Паталаху Олександру 
Григоровичу та Паталах Ользі Григорівні дозвіл на розроблення  
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність загальною площею 0,0606 га - землі одно- та двоповерхової 
житлової забудови по пров. Північному, 4 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.  

70. Надати Пашинській Тетяні Олексіївні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по пров. Млиновому, 5 загальною площею 0,0651 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.  

71. Надати Пересунько Ользі Вікторівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
пров. Масляниківському, 16 загальною 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, що 
перебувають у запасі.  

72. Надати Плису Олександру Олександровичу  дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність загальною площею 0,0599 га  – землі одно- та двоповерхової 
житлової  забудови по вул. Львівській, 29 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.  

73. Надати Поліщуку Андрію Анатолійовичу  дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність загальною площею 0,1000  га  – землі одно- та двоповерхової  
житлової  забудови по вул. Балашівській, 9  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.  

74. Надати  Постолатію Олександру Олександровичу дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  
пров. Комінтерна, 3  безоплатно у власність загальною площею 0,0710  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. 

75. Надати  Потапенко Ніні Петрівні дозвіл на розроблення                
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  вул. Павлика 
Морозова, 16 безоплатно у власність загальною площею 0,0599  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. 

76. Надати Потєєвій Нілі Олексіївні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність 
загальною площею 0,0756 га  – землі одно- та двоповерхової житлової  
забудови по вул. Кримській, 99  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.  



77. Надати Ростомяну Григору Карушовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність загальною площею 0,0593 га  – землі одно- та двоповерхової 
житлової  забудови по пров. Ватутіна, 23 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.  

78. Надати Садовніченко Тетяні Олександрівні  дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність загальною площею 0,0658 га – землі одно- та двоповерхової 
житлової  забудови по пров. Уральському, 13-а 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.  

 
 
79. Надати Салатовій Тетяні Іванівні дозвіл на   розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Валентини 
Терешкової, 157 безоплатно у власність загальною площею 0,0651 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.   

80. Надати Сіренко Ганні Григорівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
пров. Олексіївському, 49 загальною площею 0,0592  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.  

81. Надати Скирді Любові Василівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність 
загальною площею 0,0407 га  – землі одно- та двоповерхової житлової  
забудови по вул. Олександрійській, 67  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.  

82. Надати Слюсаренку Миколі Федоровичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність загальною площею 0,0626 га  – землі одно- та двоповерхової 
житлової забудови по вул. Харківській, 51 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.  

83. Надати  Спринчану Івану Семеновичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 



власність загальною площею 0,0452  га – землі одно- та двоповерхової 
житлової  забудови по вул. Козакова, 2/23 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.  

84. Надати Тараненку Вадиму Вікторовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. 9-го Січня, 23 загальною площею 0,0604 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.  

85. Надати Тележинському Володимиру Олексійовичу  дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
безоплатно у власність загальною площею 0,0389 га  – землі одно- та  
 
 
двоповерхової житлової  забудови по пров. Ринковому, 7-а    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.  

86. Надати  Терепищі Інні Миколаївні дозвіл на розроблення                 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                        
безоплатно у власність загальною  площею 0,0679  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової  забудови по пров. Краснодонському, 26 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.  

87. Надати Терзаману Володимиру Михайловичу дозвіл на 
розроблення проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки 
безоплатно у власність загальною площею 0,06 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової  забудови по вул. Скульського, 19 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.  

88. Надати Теряєвій Ользі Василівні  дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Салтикова-Щедріна, 49  загальною площею 0,0488 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.  

89. Надати Тимченку Олександру Павловичу,  Павленко Ользі 
Павлівні, Янкул Наталії Вікторівні та Коноваловій Ользі Вікторівні дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
безоплатно у власність по  вул. 20 років Міліції, 66 загальною  



площею 0,1557 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.  

90. Надати Тихомировій Антоніні Дмитріївні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність загальною площею 0,0346 га – землі одно- та двоповерхової 
житлової  забудови по пров. Пархоменка, 27-а 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.  

91. Надати Тичінському Михайлу Васильовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність загальною площею 0,0426 га – землі одно- та двоповерхової 
житлової  забудови по вул. Прирічній, 69  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.  

92. Надати Тітовій Світлані Федорівні та Тітову Олександру 
Олександровичу дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо  
відведення земельної ділянки безоплатно у власність загальною  
площею 0,0751  га  – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови по  
вул. Ватутіна, 44 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.  

93. Надати Філіп'єву Івану Григоровичу  дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність загальною площею 0,0500 га – землі одно- та двоповерхової 
житлової  забудови по вул. Верхній Прирічній, 43  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.  

94. Надати Цуркан Надії Миколаївні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Медведєва, 15-а загальною площею 0,0721  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.  

95. Надати Черевку Олександру Миколайовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Світлій, 52 загальною площею 0,0577  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.  

96. Надати  Чиричанській Тетяні Василівні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                            
безоплатно у власність загальною площею 0,0525 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової  забудови по вул. Панфіловців, 25 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.  

97. Надати  Шандрі Юрію Анатолійовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                            
безоплатно у власність загальною площею 0,0524 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови по пров. Водозбірному, 60 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.  

 
98. Надати Шелест Тамарі Олексіївні  дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
пров. Попова, 7 загальною площею 0,0510 га – 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.  

99. Надати Шуміловій Валентині Михайлівні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність загальною площею 0,0518 га  – землі одно- та двоповерхової 
житлової забудови по вул. Делегатській, 58 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.  

100. Надати Язиковій Людмилі Леонідівні та Письменному Павлу 
Леонідовичу дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки безоплатно у власність загальною площею 0,0558 га  – 
землі одно- та двоповерхової житлової  забудови по пров. Гірському, 29   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.  

101. Надати Яхнич Ніні Павлівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність 
загальною площею 0,0478 га  – землі одно- та двоповерхової житлової  
забудови по вул. Красноярській, 9 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.  



102. Надати Чернишовій Ніні Сергіївні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність 
загальною площею 0,1000 га  – землі одно- та двоповерхової житлової  
забудови по вул. Богдана Хмельницького, 210  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.  

103. Надати Проніну Дмитру Леонідовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність загальною площею 0,0608 га  – землі одно- та двоповерхової 
житлової забудови по вул. Скульського, 18 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.  

104. Надати Тюпі Олександру Васильовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність загальною площею 0,0912 га  – землі одно- та двоповерхової 
житлової  забудови по пров. Карпатському, 44  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.  

105. Надати Цапуну Володимиру Миколайовичу та Швецю Юрію 
Андрійовичу  дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки безоплатно у власність загальною площею 0,0488 га  – 
землі одно- та двоповерхової житлової  забудови по вул.  Пашутінській, 27-а  
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.  

106. Надати Коваль Тамарі Герасимівні дозвіл на розроблення  
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність загальною площею 0,0753  га  – землі одно- та двоповерхової 
житлової забудови по вул. Кримській, 103 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.  

107. Надати Банявічене Ользі Володимирівні дозвіл на розроблення  
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду строком 
на 25 років по вул. Тобілевича, 2-а 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.  

108. Надати Дудіну Андрію Єгоровичу дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність 



загальною площею 0,10 га – землі промисловості по вул. Айвазовського, 20 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель 
промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення   забудови, що перебувають у запасі.  

109. Надати Дудіну Єгору Лук'яновичу дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність 
загальною площею 0,10 га – землі промисловості по вул. Айвазовського, 20 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель 
промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення   забудови, що перебувають у запасі.  

110. Надати Сухотіну Руслану Миколайовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність загальною площею 0,10 га – землі промисловості по                              
вул. Айвазовського, 20 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01) за  
рахунок  земель  промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення   забудови, що перебувають у запасі.  

 
111. Надати Ібрагімову Ренату Тофіковичу дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність загальною площею 0,1000 га – землі промисловості по                              
вул. Будьонного, 1-б для будівництва та обслуговування жилого будинку,  
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01) за  
рахунок  земель   промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення   забудови, що перебувають у запасі.  

112. Надати Гніденко Петру Петровичу та Гніденко Ользі Вікторівні 
дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки безоплатно у власність загальною площею 0,0933  га  – землі одно- та 
двоповерхової житлової  забудови по  вул. Краснодонській, 19 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.  

113. Надати Рибальченку Вячеславу Андрійовичу та Скрипниченко 
Ларисі Дмитрівні дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність загальною  
площею 0,1003  га  – землі одно- та двоповерхової житлової  забудови по  
вул. Єгорова, 88 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.  

114. Контроль за виконанням даного рішення покласти на                   
постійну комісію міської ради з питань архітектури, будівництва та 
регулювання земельних відносин та першого заступника міського голови 
Каніщева В.М. 



 

  
   

 

Міський голова                              О.Саінсус 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Антонова 22 09 49 

 


