
  
УКРАЇНА 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ТРЕТЯ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 14 червня 2016 року                                     № 344 
 
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 Юхно Надії Іванівні дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
пров. Петра Покаржевського, 8 площею 0,0986 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0986 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

2. Надати Самофалову Віктору Даниловичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Саратовській, 36 площею 0,0426 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0426 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

3. Надати Минькиній Наталії Яківні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Приміській, 8  площею 0,0670 га (у тому числі по угіддях: 0,0670 га – 
землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

4. Надати Бобиру Івану Макаровичу дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Тульській, 62 площею 0,0353 га (у тому числі по угіддях: 0,0353 га – 
землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

 



 2   
 
5. Надати Скоблікову Василю Пилиповичу дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Ризькій, 9 площею 0,0838 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0838  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

6. Надати Якимасі Дмитру Анатолійовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Київській, 51/46 площею 0,0623 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0623  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

7. Надати Безвершко Валентині Анатоліївні та Громащенко Наталії 
Миколаївні  дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки безоплатно у спільну сумісну власність по  
вул. Олександра Матросова, 89 площею 0,0560 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0560  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

8. Надати Тамонніковій Ніні Миколаївні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Панфьорова, 38 площею 0,0587 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0587  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

9. Надати Яковлєву Юрію Миколайовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Чкалова, 58 площею 0,0662 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0662  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

10. Надати Прудкун Єлизаветі Михайлівні та Сергієнко Тетяні 
Михайлівні дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо  
відведення земельної ділянки безоплатно у спільну сумісну власність  
по пров. Ананіївському, 14 площею 0,0447 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0447  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 
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11. Надати Таранусі Валентині Олександрівні дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Омській, 5-а площею 0,0409 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0409  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

12. Надати Коник Ользі Олексіївні дозвіл на розроблення  
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Григорія Синиці, 58 (Димитрова) площею 0,2200 га, з них: 
площею 0,1000 га (у тому числі по угіддях: 0,1000 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови) для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 
рахунок земель житлової та громадської забудови, та площею 0,1200  га (у 
тому числі по угіддях: 0,1200  га – землі садів) для ведення садівництва, за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення.  

13. Надати Тимофєєву Миколі Павловичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Балтійській, 79 площею 0,1800 га, з них: площею 0,1000 га 
(у тому числі по угіддях: 0,1000 га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови) для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель 
житлової та громадської забудови, та площею 0,0800 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0800 га – землі садів) для ведення садівництва, за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення.  

14. 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 


