
 
                                                        
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від 24 квітня 2014 року                                        № 3055                                   
 

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 міста 
Кіровограда, Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Надати Ушаковій Ксенії Микитівні та Савицькій Вікторії 
Анатоліївні  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. Семенівському, 22 орієнтовною площею 0,1038  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 Потєєвій Лідії 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. Ізмаїльській, 18 орієнтовною площею 0,0330 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 Чуприну Володимиру Валентиновичу  дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) по вул. Ізмаїльській, 18 орієнтовною площею 0,0218  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 Боровик Віолетті Анатоліївні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
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ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) по пров. Лелеківському 1-му, 14 орієнтовною площею 0,0471 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 Пономаренко 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. Волгоградській, 22 орієнтовною площею 0,0837 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 Косарецькову Михайлу Анатолійовичу 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, 10-а орієнтовною  
площею 0,0346  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 Кривохижі Світлані Сергіївні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) по вул. Маяковського, 99-а орієнтовною 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.   

8. Надати Сотнікову Сергію Федоровичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) по пров. Спускному, 42 орієнтовною площею 0,0402 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. Визнати пункт 33 рішення Кіровоградської міської ради                          
від 28 березня 2012 року № 1438 таким, що втратив чинність, у зв'язку з 
продажем частки майна одним із співвласників.  

10. Надати Лупенку Руслану Олександровичу, Лупенко Аллі Ігорівні 
та Равчук Ларисі Василівні дозвіл на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) (для подальшого надання безоплатно у спільну часткову  
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власність) по вул. Інгульській, 44/28 орієнтовною площею 0,0900  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 Любченку Михайлу Володимировичу та Усенку Олексію 
Олександровичу 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. Новосибірській, 3  орієнтовною площею 0,1079  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 Новікову Анатолію Михайловичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) по пров. Кропивницького, 12 орієнтовною площею 0,0473 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 Пшеничній Марії Григорівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність 53/100 частини домоволодіння) по вул. Сєрова, 79 загальною 
площею 0,0959 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 Чуйковій Тетяні 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. Валентини Терешкової, 159 орієнтовною 
площею 0,0489 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.   

15. Надати Солодковській Галині Григорівні  дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) по пров. Чайковського, 57 орієнтовною площею 0,0417 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.   

16. Надати Майничу 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 пров. Рівненському, 32 орієнтовною площею 0,0613 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 Вдовиченко Олені Михайлівні та Ремінному Олексію 
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. Новгородській, 20 орієнтовною площею 0,1127 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 Машковській Любові Павлівні та Машковському Івану 
Семеновичу дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для 
подальшого надання безоплатно у спільну сумісну власність) по  
пров. Дружби, 4 орієнтовною площею 0,0595 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 Зотову Михайлу Геннадійовичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) по вул. Дем'яна Бєдного, 21 орієнтовною площею 0,0722 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  Юрченку Івану Афанасійовичу та Юрченко Валентині 
Михайлівні 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. Мінській, 161 орієнтовною 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.  

21. Надати Суліменко Людмилі Іванівні 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. Профінтерну, 54 орієнтовною площею 0,0707 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 Череватій-Жовтило 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. Воронцовській, 8 орієнтовною  
площею 0,0903 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 Валюкас Ларисі Едмундасівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) по вул. Салтикова-Щедріна, 37 орієнтовною 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.   

24. Надати Ікленко Олені 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. Саратовській, 54 орієнтовною 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.   

25. Надати Петлінському Віталію Володимировичу дозвіл на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого  
надання безоплатно у власність) по вул. Шахтарській, 85 орієнтовною 
площею 0,0584 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.   

26. Надати Боржаку Івану 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. Криворізькій, 44-а орієнтовною площею 0,0442 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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27. Надати Тарасевичу Юрію 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. Вологодській, 2-а орієнтовною площею 0,0370 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.   

28. Надати Ляшенку Роману Володимировичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) по вул. Кіровоградській, 75 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.   

29. Надати Юрко Вікторії 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. Олександра Матросова, 22 орієнтовною 
площею 0,0520 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.   

30. Надати Качану Володимиру Павловичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) по вул. Інтернаціональній, 11/25 орієнтовною площею 0,0131 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.   

31. Надати Вязовцевій Марії Григорівні (77/100 ч. домоволодіння) та 
Вязовцевій Наталії Володимирівні (23/100 ч. домоволодіння) 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. Котовського, 3 орієнтовною 
площею 0,2000  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.   

32. Надати Кириченку Володимиру Сергійовичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) по пров. Краснодонському, 49 орієнтовною площею 0,0432 га –  
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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.   

33. Надати Стрілці Оксані Василівні та Стрілці Олегу Петровичу  
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. Колодязній, 71 орієнтовною площею 0,1159  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.   

34. Надати Шляховому Олександру Вікторовичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) по вул.  Чернігівській, 6  орієнтовною площею 0,0559  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.   

35. Надати Одудовій Ользі Євгенівні дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у власність) по 
вул. Яворницького, 9 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.   

36. Надати Смірнову Віктору Володимировичу  дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж  
земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого  
надання безоплатно у власність) по вул. Воровського, 72   орієнтовною 
площею 0,0658  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.   

37. Надати Басистому Віктору Івановичу, Лук'яненко Інні Миколаївні 
та Лучкевич Антоніні Павлівні 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. Пушкіна, 42/7  орієнтовною площею 0,0845 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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38. Надати Кіртбая Галині Григорівні, Козлітіну Олександру 

Григоровичу та Паньковій Валентині Григорівні 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. Лелеківській, 10 орієнтовною  
площею 0,1070 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.   

39. Надати Волосяну Олександру Івановичу, Пільгуй Наталії 
Леонідівні, Пільгую Олексію Миколайовичу, Мостиці Сергію 
Володимировичу, Косовій Ліні Валентинівні, Ващенко Юлії Віталіївні, 
Чабаненку Валерію Федоровичу та Чабаненко Олені Петрівні  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.  Дворцовій, 69  орієнтовною 
площею 0,1417 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.   

40. Надати Ходжаєвій Людмилі Вікторівні та Смалиус Раїсі Дмитрівні 
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. Московській, 144 орієнтовною площею 0,0606  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.   

41. Надати Бабоші Людмилі Анатоліївні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у  
власність) по вул. Лесі Українки, 24/16 орієнтовною площею 0,0526 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.   

42.  Надати Зайченко Ользі Юріївні, Бондаренко Ларисі Петрівні та 
Бондаренку Юрію Юрійовичу  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. Чайковського, 58   орієнтовною площею 0,0454  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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43. Надати Новохатько Наталії Анатоліївні дозвіл на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж  
земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого  
надання безоплатно у власність) по вул. Піонерській, 15 орієнтовною 
площею 0,0241 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.   

44. Надати Таратиці 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. 50 років Радянської Армії, 6 орієнтовною 
площею 0,0998 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.   

45. Надати Дроган Тетяні Гнатівні дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у власність) по 
вул. Першотравневій, 33/9    орієнтовною площею 0,0459 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 Пономарьовій Тамілі Опанасівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж  
земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого  
надання безоплатно у власність) по вул. Водогінній, 23  орієнтовною  
площею 0,0732 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.   

47. Надати Клімченку Віталію Валентиновичу  дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) по вул.  Тернопільській, 41  орієнтовною 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.   

48. Надати Малику Анатолію Дмитровичу   дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) по вул. Карпатській, 14 орієнтовною площею 0,0776 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.   

49. Надати Жиглову Сергію Леонідовичу та Янченко Антоніні 
Федорівні 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.  Ударній, 14/64   орієнтовною  
площею 0,0386   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.   

50. Надати Кріпаку Сергію Вікторовичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) по вул.  Кримській, 116   орієнтовною 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.   

51. Надати Воскобойнік Тетяні Павлівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) по вул. Районний Бульвар, 24 орієнтовною площею 0,0608  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.   

52. Надати Корко Валентині Максимівні та Качулі Іоані Кас'яновні   
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. Профінтерну, 42  орієнтовною площею 0,0294 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.   

53. Надати Кудревич Ірині 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. Саксаганському, 67-а орієнтовною  
площею 0,0491  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.   

54. Надати Бородіній Оксані Володимирівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
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ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) по вул. Адама Міцкевича, 30  орієнтовною 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.   

55. Надати Моргуну Віктору 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. Середній П'ятихатській, 10-б орієнтовною 
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.   

56. Надати Бевзенку Юрію Федоровичу та Бевзенку Олегу Юрійовичу   
дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  
(на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у спільну часткову 
власність) по вул. Індустріальній, 48 орієнтовною площею 0,0683  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.   

57. Надати Сандаковій Олені Анатоліївні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж  
земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання 
безоплатно у власність) по вул. Богдана Хмельницького,  85  орієнтовною 
площею 0,0948  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.   

58. Надати Червоній Надії Кузьмівні  та Осипенко Олені Андріївні 
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. Ціолковського, 25 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.   

59. Надати Тимошенку Сергію Георгійовичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) по вул. Народній, 31   орієнтовною площею 0,1000 га – землі одно- 
та двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування  
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жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01)  за рахунок земель житлової та громадської забудови.   

60. Надати Дудніку Юрію Костянтиновичу, Мінжуліній Людмилі 
Юріївні  та Гордієнко Олені 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) по пров. Поштовому, 8  орієнтовною площею 0,0537  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.   

61. Надати Коваленко Катерині Григорівні 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.   

62. Надати Пиріжок Тетяні Вікторівні  дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у власність) по 
пров. Ізмаїльському, 8  орієнтовною площею 0,0458 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.   

63. Надати Любченко Анні Олександрівні та Любченку Володимиру 
Михайловичу  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.  Світлій, 3 орієнтовною площею 0,0603 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.   

64. Надати Пономаренко Олені Василівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж  
земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання 
безоплатно у власність) по пров. Артилерійському 1-му, 1-а орієнтовною 
площею 0,0284  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.   

65. Надати Балашовій Любові Павлівні 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.  Нижній Прирічній, 21  орієнтовною площею 0,0450 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.   

66. Надати Господариковій Ользі Павлівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) по вул. Прирічній, 73  орієнтовною 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.   

67. Надати Корчебнову Сергію Костянтиновичу  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, 123 орієнтовною  
площею 0,0485 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.   

68. Надати Хміль Клавдії 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. Житомирській, 44   орієнтовною площею 0,0373 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.   

69.  Надати Козієвій Анні 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. Волгоградській, 6/2 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.   

70. Надати Валюкас Ларисі Едмундасівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для визначення кадастрового номера) по  
пров. Дніпровському, 34  орієнтовною площею 0,0426  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.   

71. Надати Кокош Олені Валеріївні дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у власність) по  
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вул. Володимирській, 20  орієнтовною площею 0,0692 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.   

72. Надати Чижик Тетяні 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. Петровського, 23  орієнтовною площею 0,0902 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.   

73. Надати Вязовцевій Тетяні Анатоліївні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) по вул. Котовського, 23  орієнтовною площею 0,0742 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.   

74. Надати Кулик Олені Станіславівні, Матку Геннадію Сергійовичу та 
Матко Світлані Миколаївні  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. Таврійській, 105  орієнтовною 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.   

75. Надати Власенко Світлані 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. Балтійській, 12 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.   

76. Надати Андріученко Тетяні 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. Київській, 62 орієнтовною площею 0,0382 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.   

77. Надати Жосану Олександру Семеновичу  дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж  
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земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання 
безоплатно у власність) по пров. Гулака-Артемовського, 9 орієнтовною 
площею 0,0490 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.   

78. Надати Митрошенку Віктору Анатолійовичу 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, 28-б 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.   

79.  Надати Брусліновській Вірі Павлівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) по вул. Менделєєва, 16   орієнтовною площею 0,0622  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.   

80. Надати Горі Анатолію 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. Харківській, 36   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.   

81. Надати Гордіонку Сергію Володимировичу  дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) по вул. Червонозорівській, 18  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.   

82. Надати Курбандурдиєвій Тетяні 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. Панфьорова, 62  орієнтовною площею 0,0518   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.   

83. Надати Жданову Леоніду 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. Мінській, 36  орієнтовною площею 0,0598  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.  

84. Надати Зотовій Олені Володимирівні та Вольдемаєр Людмилі 
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  
вул. Степанова, 42/14 орієнтовною площею 0,0325 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.   

85. Надати Кульбашному Сергію Володимировичу та Потапенку 
Сергію Федоровичу 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. Сєдова, 21   орієнтовною площею 0,0631  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.   

86. Надати Маломуж Світлані 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. Червонозорівській, 76  орієнтовною площею 0,0490  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.   

87. Надати Тороп Ларисі Степанівні та Торопу Сергію Григоровичу  
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. Водогінній, 74 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.   

88. Надати Чернишовій Зої Казимирівні 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, 70  орієнтовною площею 0,0367  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.   

89. Надати Дзюбенку Володимиру Яковичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання  11/20 частини 
домоволодіння безоплатно у власність) по пров. Крутому, 27  орієнтовною 
площею 0,0941  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.   

90. Надати Чумаченко Оксані 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. Барболіна, 11 орієнтовною площею 0,0569  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. 

91.  Надати Саржевській Зої 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. Канізькій, 39 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.   

92.  Надати Проценку Андрію Леонідовичу  та  Проценко Олені 
Леонідівні 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. Волгоградській, 4 орієнтовною площею 0,1181 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.   

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

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

 
 
 
 

Міський голова                               О.Саінсус 
 
 Антонова 22 09 49 


