
 
УКРАЇНА 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ТРЕТЯ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від 14 червня 2016 року                                 № 345 
 
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 Катані Олегу Івановичу дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Чайковського, 45 площею 0,0567 га (у тому числі по угіддях: 0,0567 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 Мар’яну Дмитру Валерійовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по пров. Повітрянофлотському, 17 площею 0,0526 га (у тому числі 
по угіддях: 0,0526 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 Колесниковій Тетяні Василівні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Далекосхідній, 43 площею 0,0595 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0595 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 Єфіміщевій Валентині Іванівні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Павла Сніцара, 2 (Ленінградській) площею 0,1432 га для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської  
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забудови та ведення садівництва, з них: площею 0,1000  га (у тому числі по 
угіддях: 0,1000 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) та 
площею 0,0432 га (у тому числі по угіддях: 0,0432 га – землі садів) за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення. 

5. Надати Коваленко Світлані Юріївні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Леваневського, 92 площею 0,0272 га (у тому числі по угіддях: 0,0272 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 Янченко Альоні Сергіївні та Кравцовій Вікторії Анатоліївні  
дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки безоплатно у спільну сумісну власність по пров. Об’ їзному, 48  
площею 0,1679 га (у тому числі по угіддях: 0,1679 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 Жабчик Катерині Миколаївні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
пров. Лелеківському 3-у, 1 площею 0,0738 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0738 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 Вовнянку Сергію Віталійовичу та Шибистій Тетяні 
Михайлівні дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо  
відведення земельної ділянки безоплатно у спільну сумісну власність по  
вул. Шкільній, 14-а  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.   

9. Надати Профатілову Станіславу Станіславовичу дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
безоплатно у власність по вул. Тернопільській, 11 площею 0,0411  га (у тому 
числі по угіддях: 0,0411 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 Абрамову Василю Васильовичу та Логвіненко Ользі 
Миколаївні дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо  
відведення земельної ділянки безоплатно у спільну сумісну власність по  
вул. Партизанській, 4 площею 0,0924 га (у тому числі по угіддях: 0,0924 га – 
землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для будівництва та  
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обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови.  

11. Надати Карпову Антону Валентиновичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Герцена, 3 площею 0,0397 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0397 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 Чудній Катерині Семенівні та Тигнян Раїсі Іванівні  
дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки безоплатно у спільну сумісну власність по вул. Мінській, 87  
площею 0,0572 га (у тому числі по угіддях: 0,0572 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.  

13. Надати Громку Миколі Анатолійовичу, Орловій Людмилі 
Дмитрівні, Пархомчук Ірині Василівні та Шевченку Анатолію Васильовичу   
дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки безоплатно у спільну сумісну власність по вул. Карабінерній, 22 
орієнтовною площею 0,1259 га (у тому числі по угіддях: 0,1259  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. 

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 


