
УКРАЇНА 
 

  КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
   

ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

 Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 26 червня 2012 року        № 1863 
 

Про надання громадянам дозволів 
на розроблення проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок 
по вул. 20 років міліції 
 

Керуючись статтями 142, 143 Конституції України, пунктом 34           
статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",                
статтею 50 Закону України "Про землеустрій", статтями 12, 19, 81, 118, 121, 
126 Земельного кодексу України, розглянувши звернення громадян, 
Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Надати  Плаксію Олександру Федоровичу дозвіл  на  розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. 20 років міліції (гараж № 2) площею 0,0038 га для 
будівництва індивідуального гаража за рахунок земель житлової та 
громадської забудови, що перебувають у запасі. 

2. Надати Буднікову Федору Петровичу дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. 20 років міліції (гараж № 12) площею 0,0041 га для будівництва    
індивідуального гаража за рахунок земель житлової та громадської забудови, 
що перебувають у запасі. 

3. Надати Тьор Людмилі Володимирівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. 20 років міліції (гараж № 3) площею 0,0038 га для будівництва    
індивідуального гаража за рахунок земель житлової та громадської забудови, 
що перебувають у запасі. 

4. Надати Варгасову Дмитру Володимировичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. 20 років міліції (гараж № 5) площею 0,0038 га для 
будівництва індивідуального гаража  за рахунок земель житлової та 
громадської забудови, що перебувають у запасі. 

5. Надати Глебі Тетяні Семенівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. 20 років міліції (гараж № 6) площею 0,0041 га для будівництва    
індивідуального гаража за рахунок земель житлової та громадської забудови, 
що перебувають у запасі. 

6. Надати Пацелі Анатолію Миколайовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність   по   вул.  20   років   міліції   (гараж № 7)   площею   0,0041 га   для  
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будівництва індивідуального гаража за рахунок земель житлової та 
громадської забудови, що перебувають у запасі. 

7. Надати Веровенко Ніні Ігнатівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність  по 
вул. 20 років міліції (гараж № 8) площею 0,0037 га для будівництва    
індивідуального гаража за рахунок земель житлової та громадської забудови, 
що перебувають у запасі. 

8. Надати  Кишку Віктору Васильовичу дозвіл   на  розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної   ділянки     безоплатно    у 
власність  по вул. 20 років міліції (гараж № 9) площею 0,0037 га для 
будівництва індивідуального гаража за рахунок земель житлової та 
громадської забудови, що перебувають у запасі. 

9. Надати Шестерик Тетяні Леонідівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. 20 років міліції (гараж № 10) площею 0,0037 га для будівництва    
індивідуального гаража за рахунок земель житлової та громадської забудови, 
що перебувають у запасі. 

10. Надати Бакіну Олександру Станіславовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. 20 років міліції (гараж № 18) площею 0,0041 га для 
будівництва індивідуального гаража за рахунок земель житлової та 
громадської забудови, що перебувають у запасі. 

11. Надати Дуднику Павлу Сергійовичу дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. 20 років міліції (гараж № 19) площею 0,0042 га для будівництва    
індивідуального гаража за рахунок земель житлової та громадської забудови, 
що перебувають у запасі. 

12. Надати Пояркову Костянтину Олексійовичу дозвіл на  розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. 20 років міліції (гараж № 20) площею 0,0038 га для 
будівництва індивідуального гаража за рахунок земель житлової та 
громадської забудови, що перебувають у запасі. 

13. Надати Харламову Сергію Євгеновичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. 20 років міліції (гараж № 21) площею 0,0038 га для 
будівництва індивідуального гаража за рахунок земель житлової та 
громадської забудови, що перебувають у запасі. 

14. Надати Лавриненко Зінаїді Василівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. 20 років міліції (гараж № 22) площею 0,0038 га для будівництва    
індивідуального гаража за рахунок земель житлової та громадської забудови, 
що перебувають у запасі. 

15. Надати Яровому Віктору Миколайовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність   по   вул.  20  років  міліції  (гараж  № 23)   площею  0,0038  га   для  
будівництва індивідуального гаража за рахунок земель житлової та 
громадської забудови, що перебувають у запасі. 
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16. Надати Коваленку Андрію Веніаміновичу дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. 20 років міліції (гараж № 24) площею 0,0042 га для 
будівництва індивідуального гаража за рахунок земель житлової та 
громадської забудови, що перебувають у запасі. 

17. Надати Чаплигіну Володимиру Івановичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної   ділянки     безоплатно    у 
власність  по вул. 20 років міліції (гараж № 11) площею 0,0037 га для 
будівництва    індивідуального    гаража   за   рахунок земель житлової та 
громадської забудови, що перебувають у запасі. 

18. Надати   Сухно Людмилі Борисівні дозвіл   на  розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. 20 років міліції (гараж № 13) площею 0,0041 га для будівництва    
індивідуального гаража за рахунок земель житлової та громадської забудови, 
що перебувають у запасі. 

19. Надати Свердліченку Анатолію Анатолійовичу дозвіл на  
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки     
безоплатно у власність по вул. 20 років міліції (гараж № 14)                         
площею 0,0037 га для будівництва індивідуального гаража за рахунок земель 
житлової та громадської забудови, що перебувають у запасі. 

20. Надати Бочарову Олегу Володимировичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. 20 років міліції (гараж № 16) площею 0,0037 га для 
будівництва індивідуального гаража за рахунок земель житлової та 
громадської забудови, що перебувають у запасі. 

21. Надати Супруновій Олені Іванівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. 20 років міліції (гараж № 2) площею 0,0038 га для будівництва    
індивідуального гаража за рахунок земель житлової та громадської забудови, 
що перебувають у запасі. 

22. Надати Московчуку Юрію Васильовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. 20 років міліції (гараж № 1) площею 0,0043 га для 
будівництва індивідуального гаража за рахунок земель житлової та 
громадської забудови, що перебувають у запасі. 

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

 
Міський голова           О.Саінсус 
 
 
 
 
Гоувар 22 09 49 


