
 
                                                        

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 СОРОК ПЕРША СЕСІЯ  ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від  07 жовтня  2014 року                         № 3427                                          
 

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, 
Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Надати Могильовій Ларисі Леонідівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) по вул. Володимирській, 46-а  орієнтовною площею 0,0405  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 Ковальовій Ніні 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. Гмирьова, 13 орієнтовною площею 0,0390 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 Кіріченку Миколі Івановичу дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у власність) по 
пров. Ушинського, 9 орієнтовною площею 0,0616 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 Шостаку Анатолію Олександровичу  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. Криворізькій, 16-а  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.  

5. Надати Ломакіній Ганні 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. Суворова, 70  орієнтовною площею 0,0538 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 Гавриш Лідії Тимофіївні 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, 3 орієнтовною площею 0,0664 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 Шабалі Валерію 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. Кавказькій, 24   орієнтовною площею 0,0728  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 Прокопчуку Сергію 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. Балашівській, 17 орієнтовною площею 0,0817  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. Надати Хилько Оксані 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. Львівській, 26 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.  

10. Надати Бондар Ніні Кирилівні 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. Тихій, 28  орієнтовною площею 0,0515 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 Турчині Надії Ярославівні  дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у власність) по 
вул. Дунайській, 16 орієнтовною площею 0,0578 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 Депутатовій Людмилі Леонідівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) по вул. Кузнецова, 42   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.  

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

14. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань архітектури, будівництва та регулювання 
земельних відносин та заступника міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради Олійника О.О. 

 
 
 
 

Секретар міської ради             І.Марковський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Антонова 22 09 49 
  


