
  
УКРАЇНА 

 
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
П’ЯТДЕСЯТ ДРУГА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

від 22 вересня 2015 року                                  № 4484 
 
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 Говоріну Олександру Григоровичу дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Саратовській, 73  площею 0,0501 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 Червоній Наталі Іванівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Воровського, 58 площею 0,0700 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 Журавській Олені Василівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Пальміро Тольятті, 24-в площею 0,0540 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 Горовій Ларисі Миколаївні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по  
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вул. Криничуватій, 10  площею 0,0451 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. 

5. Надати Колядіній Світлані Миколаївні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Ентузіастів, 3 площею 0,0600 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 Татарину Миколі Дмитровичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по пров. Тепличному, 4 площею 0,0745 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. 

7. Надати Недільку Сергію Миколайовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Мотокросній, 19 площею 0,0711 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. 

8. Визнати пункт 5 рішення Кіровоградської міської ради                          
від 24 лютого 2015  року № 3990 "Про надання дозволів на розроблення 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам" 
таким, що втратив чинність. 

9. Надати Шинкаренко Наталії Іванівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
пров. Кропивницького, 29 площею 0,0808 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. 

10. Надати Вінцковській Тетяні Олександрівні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Делегатській, 12 площею 0,1535 га, з них:  
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, та площею 0,0535 га – землі  
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садів, для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення що перебувають у запасі.  

11. Надати Гаяну Миколі Гавриловичу дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по  
вул. Івана Франка, 6  площею 0,1223  га, з них: 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, та площею 0,0223  га – землі 
садів, для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення що перебувають у запасі. 

12.  Надати Савіцькій Валентині  Порфирівні  дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по пров. Славному, 3/4 площею 0,0923 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. 

13. Надати Теніченко Жанні Іванівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по  
вул. Валентини Терешкової, 64 площею 0,0135 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. 

14. Надати Мерещенку Віктору Миколайовичу  дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Яворницького, 11 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. 

15. Надати Кардаш Лідії Андріївні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
пров. Мотокросному, 11 площею 0,0623 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. 

16. Надати Поліїт Марії Іванівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність  
по вул. Богдана Хмельницького, 148 площею 0,1200 га, з них:  
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  
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громадської забудови що перебувають у запасі, та площею 0,0200 га – землі 
садів, для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення що перебувають у запасі.  

17. 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 Литвина Г.М. 

 
 
 

Секретар міської ради             І.Марковський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Антонова 22 09 49 

  


