
  
УКРАЇНА 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від 30 березня 2016 року                                № 199 
 
Про надання  дозволів на розроблення  
проектів землеустрою щодо відведення  
земельних ділянок у спільну сумісну 
власність 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, 81, 89, 116, 118, 
121 Земельного кодексу України та розглянувши звернення громадян міста,  
Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 
1. Надати Грузденку Івану Панфіловичу та Грузденко Валентині  

Григорівні дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки безоплатно у спільну сумісну власність по  
вул. Карпатській, 35-а  площею 0,0535 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 Курченко Наталії Вікторівні, Курченку Назару Дмитровичу 
та Беженар Оксані Леонтіївні  дозвіл на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у спільну сумісну власність 
по вул. Черкаській, 2 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. 

3. Надати Волощук Любові Миколаївні та Зюнзі Тамарі  
Миколаївні  дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки безоплатно у спільну сумісну власність по вул. Олеся 
Гончара, 76 (вул. Красіна)   площею 0,0635 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. 

4. Надати Савчуку Вячеславу Сергійовичу та Плачинді Олександру 
Олександровичу дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо  
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відведення земельної ділянки безоплатно у спільну сумісну власність  
по вул. Краснопресненській, 13 площею 0,1410 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. 

5. Надати Грачовій Людмилі Андріївні та Лукіну Володимиру 
Олександровичу дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у спільну сумісну власність по  
вул. Московській, 135 площею 0,1358 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. 

6. Надати Кабанець Ірині Володимирівні, Семухіній Олесі Валеріївні 
та Лізогуб Марії Тарасівні дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у спільну сумісну власність по  
вул. Кропивницького, 56 площею 0,1206 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 Франчук Любові Миколаївні та Катані Леоніду 
Володимировичу дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у спільну сумісну власність по  
пров. Дагестанському, 8 площею 0,0678  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 Алєксєєвій Галині Володимирівні та Алєксєєву Георгію 
Трохимовичу  дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки безоплатно у спільну сумісну власність по  
пров. Глухому, 8  площею 0,0582  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 Матвійчуку Валерію Євгеновичу та Поліщуку Петру 
Васильовичу дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки безоплатно у спільну сумісну власність по  
вул. Будівельників, 9 площею 0,1918 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 Пивовар Єлизаветі Іванівні та Пивовар Івану Юрійовичу  
дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки безоплатно у спільну сумісну власність по вул. Григорія Синиці, 35  
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(Димитрова)  площею 0,4400 га для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  
(КВЦПЗ 02.01) та ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05), з них: площею 0,2000  
га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови, за рахунок земель 
житлової та громадської забудови, та площею 0,02400 га – землі садів, за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення.  

11. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Антонова 22 09 49 


