
  
УКРАЇНА 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від 30 березня 2016 року                                  № 234 
 
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 Мельник Тетяні Олександрівні дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. 40-річчя Перемоги, 114 площею 0,0695 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 Новаторовій Надії Пилипівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Чайковського, 28 площею 0,0637 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 Яшан Ользі Іванівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Краснопресненській, 1-в  площею 0,1792 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 0,1000 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови, 
за рахунок земель житлової та громадської забудови, та площею 0,0792  га – 
землі садів, за рахунок земель сільськогосподарського призначення.  

4. Надати Янковській Галині Олександрівні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Народній, 12 площею 0,2200 га для будівництва та  
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обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд  
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01) та ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05), 
з них: площею 0,1000 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови, 
за рахунок земель житлової та громадської забудови, та площею 0,1200  га – 
землі садів, за рахунок земель сільськогосподарського призначення.  

5. Надати Поліщуку Анатолію Володимировичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Свободи, 4 площею 0,22 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 0,1 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови, за 
рахунок земель житлової та громадської забудови, та площею 0,12  га – землі 
садів, за рахунок земель сільськогосподарського призначення.  

6. Надати Федькіну Анатолію Єгоровичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Середній П’ятихатській, 3 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, що 
перебувають у запасі. 

7. Надати Понурі Віталію Миколайовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по пров. Ковалівському, 7 площею 0,0627 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 Шишлачовій Тетяні Борисівні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по пров. Остапа Вишні, 15 площею 0,0587 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 Бурлаковій Валентині Олексіївні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Карпатській, 9 площею 0,0918 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 Доценку Миколі Олександровичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по пров. Вишняківському, 33 площею 0,0717 га – землі одно- та  
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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 Герасименко Ользі Анатоліївні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Аксьонкіної, 7 площею 0,0643 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 Білому Віктору Валентиновичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Делегатській, 48 площею 0,1456 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 0,1 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови, за 
рахунок земель житлової та громадської забудови, та площею 0,0456 га – 
землі садів, за рахунок земель сільськогосподарського призначення.  

13. Надати Болячій Тамілі Василівні та Завірюсі Володимиру 
Анатолійовичу  дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки безоплатно у спільну сумісну власність по  
вул. Чигиринській, 30 площею 0,0769 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. 

14. Надати Коломійцю Дмитру Володимировичу та Сандул Наталії 
Костянтинівні дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки безоплатно у спільну сумісну власність по  
вул. Ушакова, 73  площею 0,0724  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. 

15. Надати Стаценко Валентині Миколаївні, Стаценку Миколі 
Васильовичу та Стаценку Володимиру Васильовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у  
спільну сумісну власність по вул. Краснопресненській, 4  площею 0,22 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 0,1 га – землі одно- та двоповерхової 
житлової забудови, за рахунок земель житлової та громадської забудови, та 
площею 0,12  га – землі садів, за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення.  
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16. Надати Желудченку Сергію Миколайовичу дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (для  
подальшого надання безоплатно у спільну часткову власність, що  
складає 1/2 ч.) по вул. Салтикова-Щедріна, 29 загальною площею 0,0974 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 Чорному Василю Васильовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (для подальшого 
надання безоплатно у спільну часткову власність, що складає 2/5 ч.)  
по пров. Ростовському, 3 загальною площею 0,1243 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. 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 


