
  
УКРАЇНА 

 
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
СОРОК ПЕРША СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
від  07 жовтня  2014 року                                № 3430 
 
Про надання  дозволів на розроблення  
проектів землеустрою щодо відведення  
земельних ділянок громадянам   
  
 

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, 116, 118, 121, 
123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши звернення громадян 
міста,  Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Надати Куценку Олександру Олександровичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Тихій, 4  загальною площею 0,0727 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 Литвиненко Валентині Василівні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по пров. Кам’яному, 20  загальною площею 0,0484 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 Петрову Володимиру Микитовичу  дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Леваневського, 51   загальною площею 0,0723  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 Ткачу Юрію Григоровичу дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Івана Сірка, 12 загальною площею 0,1000 га  – землі одно- та 
двоповерхової житлової  забудови для будівництва та обслуговування  
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жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за  рахунок  земель  житлової  та громадської   забудови, що 
перебувають у запасі.  

5. Надати Коропалову Сергію Анатолійовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Марії Заньковецької, 20  загальною 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.  

6. Надати Ситнику Вадиму Олексійовичу  дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по   
вул. Садовій, 63  безоплатно у власність загальною площею 0,1158  га, з  
них: 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, та  площею 0,0158  га – землі 
садів, для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок  земель  
сільськогосподарського призначення, що перебувають у запасі. 

7. 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 
  


