
  
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ТРЕТЯ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 14 червня 2016 року                             № 410                                           
 
Про надання дозволів на  
розроблення технічної документації  
із землеустрою громадянам   
  

Керуючись статтею 144 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 Стаднику Сергію Анатолійовичу у дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого  
надання безоплатно у власність) по вул. Олександра Матросова, 105  
орієнтовною площею 0,0636 га (у тому числі по угіддях: 0,0636 га – землі 
одно- та двоповерхової житлової забудови), для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

2. Надати Биш Ірині Вікторівні у дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого  
надання безоплатно у власність) по пров. Студентському, 14/1   орієнтовною 
площею 0,0258 га (у тому числі по угіддях: 0,0258 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

3. Надати Діденко Ніні Петрівні у дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого  
надання безоплатно у власність) по пров. Санаторному, 23 орієнтовною 
площею 0,0747 га (у тому числі по угіддях: 0,0747 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

4. Надати Шубіній Людмилі Володимирівні у дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого  
надання безоплатно у власність) по пров. Правди, 9 орієнтовною  
площею 0,0483 га (у тому числі по угіддях: 0,0483 га – землі одно- та  
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двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

5. Надати Колбасенку Віталію Вікторовичу у дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого  
надання безоплатно у власність) по вул. 40-річчя Перемоги, 94 орієнтовною 
площею 0,0608 га (у тому числі по угіддях: 0,0608 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

 6. Надати Дорошенку Олександру Леонідовичу у дозвіл на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для 
подальшого надання безоплатно у власність) по вул. Салтикова-Щедріна, 56   
орієнтовною площею 0,0690  га (у тому числі по угіддях: 0,0690  га – землі 
одно- та двоповерхової житлової забудови), для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

7. Надати Сарані Катерині Василівні у дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання 
безоплатно у власність) по вул. Ялтинській, 8 орієнтовною площею 0,0628 га 
(у тому числі по угіддях: 0,0628 га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

8. Надати Парфьоновій Ользі Миколаївні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого  
надання безоплатно у власність) по вул. Казанській, 4 орієнтовною  
площею 0,1907 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 0,0907 га (у тому числі по угіддях: 0,0907 га – землі 
садів) для ведення садівництва, за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення.  

9. Надати Кобець Олені Іванівні дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого  
надання безоплатно у власність) по вул. Балашівській, 34 орієнтовною  
площею 0,1284 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 0,0284 га (у тому числі по угіддях: 0,0284 га – землі  
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садів) для ведення садівництва, за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення.  

10. Надати Шестуну Петру Іллічу дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого  
надання безоплатно у власність) по вул. Миколи Левицького, 75  (Колгоспна) 
орієнтовною площею 0,0702 га (у тому числі по угіддях: 0,0702 га – землі 
одно- та двоповерхової житлової забудови), для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

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

 12. 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   


