
ПРОЕКТ № 837   

УКРАЇНА 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

 СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від  "___"  _________ 2016 року                            № _____ 
 

Про надання  дозволів на розроблення  

проектів землеустрою щодо відведення  

земельних ділянок громадянам   
  

Керуючись статтею 144 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 Давиденко Галині Володимирівні дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність по вул. Жуковського, 8 загальною площею 0,1104 га з них:               

площею 0,1000 га (у тому числі по угіддях: 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, та площею 0,0104 га (у 

тому числі по угіддях: 0,0104 га – землі садів) для ведення садівництва, за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення.  

2. Надати Пастуху Євгену Павловичу дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 

вул. Нижній Прирічній, 32 площею 0,0400 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0400 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.  

3. Надати Саласенку Віктору Борисовичу дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність по вул. Курчатова, 12 загальною площею 0,1825 га з них:              

площею 0,1000 га (у тому числі по угіддях: 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, та площею 0,0825 га (у 

тому числі по угіддях: 0,0825 га – землі садів) для ведення садівництва, за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення.  
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4. Надати Майбороді Олександру Миколайовичу 

дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки безоплатно у власність по вул. Свободи, 10 площею 0,0658 га (у тому 

числі по угіддях: 0,0658 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.  

5. Надати Поярковій Нелі Григорівні дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 

пров. Суворова, 4-а площею 0,0383 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0383 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. 

6. Надати Пікаш Вікторії Петрівні дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність  

по пров. Олександра Матросова, 30 площею 0,0391 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0391 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. 

7. Надати Геворкян Наталії Юріївні дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 

вул. Кільцевій, 43 площею 0,0530 га (у тому числі по угіддях: 0,0530  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.  

8. Надати Ганжі Галині Федорівні дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 

вул. Степана Разіна, 27 загальною площею 0,1191 га, з них: площею 0,1000 га 

(у тому числі по угіддях: 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, та площею 0,0191 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0191 га – землі садів) для ведення садівництва, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

9. Надати Кітрару Юрію Миколайовичу дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 

вул. Івана Виговського, 84 площею 0,0677 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0677 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. 

10. Надати Філіпповичу Володимиру Васильовичу дозвіл на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  
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ділянки безоплатно у власність  по вул. Пушкіна, 57  

площею 0,0622 га (у тому числі по угіддях: 0,0622 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. 

11. Надати Єрьоменко Валентині Іванівні дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність по вул. Січовій, 11-а площею 0,0279 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0279 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. 

12. Надати Бразі Олександру Сафроновичу  дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність по тупику Азовському, 18 площею 0,0510 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0510 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. 

13. Надати Загинайко Світлані Миколаївні та Пустовіт Валентині 

Миколаївні дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки безоплатно у спільну сумісну власність по  

вул. Ярославській, 29 площею 0,0711 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0711 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. 

14. Надати Губському Анатолію Анатолійовичу дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність по пров. Архангельському, 2-а площею 0,1307 га, з них:                

площею 0,1000 га (у тому числі по угіддях: 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, та площею 0,0307 га (у 

тому числі по угіддях: 0,0307 га – землі садів) для ведення садівництва, за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення.  

15. Надати Федорову Володимиру Федоровичу  дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність по вул. Глинки, 91 площею 0,0586 га (у тому числі по                     

угіддях: 0,0586 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. 

16. Надати Гуці Тетяні Василівні дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність  
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по вул. Ломоносова, 1-в загальною площею 0,0600 га (у тому числі 

по угіддях: 0,0600 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. 

17. Надати Талді Василю Миколайовичу дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність  

по вул. Затишній (Лазо), 52 загальною площею 0,0871 га (у тому числі по               

угіддях: 0,0871 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. 

18. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Грабенка О.В.  

 

 

 

Міський голова                                А.Райкович 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шевченко 22 09 49 


