
  
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 30 липня 2016 року                                             № 483                                          
 

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 Соколенку Володимиру Олександровичу та Вовнянко Юлії 
Василівні дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
(для подальшого надання безоплатно у спільну сумісну власність) по  
вул. Акмолінській, 78  орієнтовною площею 0,0499  га (у тому числі по 
угіддях: 0,0499 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови), для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

2. Надати Соменку Леоніду Леонідовичу та Москалюк Аллі Миронівні  
дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою  
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) (для подальшого надання безоплатно у спільну сумісну 
власність) по вул. Панаса Михалевича, 68/36 (Профінтерну) орієнтовною 
площею 0,0671 га (у тому числі по угіддях: 0,0671 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

3. Надати Голубовській Наталії Вікторівні та Удовенку Євгенію 
Вікторовичу дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) (для подальшого надання безоплатно у спільну сумісну 
власність) по тупику Мирному, 15  орієнтовною площею 0,0385  га (у тому  
числі по угіддях: 0,0385 га – землі одно- та двоповерхової житлової  
забудови), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

4. Надати Чорному Василю Васильовичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого  
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надання безоплатно у спільну часткову власність, 2/5 частини) по  
пров. Ростовському, 3 орієнтовною площею 0,1243 га (у тому числі по 
угіддях: 0,1243  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.  

5. Надати Колоту Олегу  Володимировичу та Колот Галині Петрівні  
дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
(для подальшого надання безоплатно у спільну сумісну власність) по  
вул. Олени Теліги, 65 (Тельмана) орієнтовною площею 0,06 га (у тому числі 
по угіддях: 0,06 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 Попелівському Івану Михайловичу 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. Пляжній, 113/64 орієнтовною 
площею 0,0864 га (у тому числі по угіддях: 0,0864 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 Мосієнку Леоніду Федоровичу 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. Вітебській, 16 орієнтовною  
площею 0,0523 га (у тому числі по угіддях: 0,0523 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 Таніній Юлії Сергіївні 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. Коцюбинського, 27 орієнтовною 
площею 0,0789 га (у тому числі по угіддях: 0,0789 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 Караман Людмилі Кирилівні 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. Бєлінського, 82 орієнтовною 
площею 0,0623 га (у тому числі по угіддях: 0,0623 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 
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жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови.  

10. Надати Стецику Вадиму Богдановичу 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. Тургенєва, 54-а орієнтовною 
площею 0,0344 га (у тому числі по угіддях: 0,0344 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.  

11. Надати Корінному Сергію Анатолійовичу 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. Барболіна, 67 орієнтовною  
площею 0,0998 га (у тому числі по угіддях: 0,0998 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 Гаркуші Раїсі Георгіївні 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, 12 орієнтовною  
площею 0,1697 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 0,0697 га (у тому числі по угіддях: 0,0697 га – землі 
садів) для ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення.  

13. Надати Соленій Валентині Костянтинівні 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. Батарейній, 3 орієнтовною  
площею 0,0579 га (у тому числі по угіддях: 0,0579 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. Надати Цимбалюку Юрію Васильовичу 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. Мирному, 16 орієнтовною  
площею 0,0664 га (у тому числі по угіддях: 0,0664 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

15. Надати Мурчик Ірині Миколаївні  дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  
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меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого  
надання безоплатно у власність) по пров. Ушинського, 5 орієнтовною  
площею 0,06 га (у тому числі по угіддях: 0,06 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

16. Надати Акімову Сергію Миколайовичу 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. Підлісній, 7 орієнтовною  
площею 0,0576 га (у тому числі по угіддях: 0,0576 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

17. Надати Терно Вірі Петрівні дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого  
надання безоплатно у власність) по тупику Верхньому, 9 орієнтовною  
площею 0,0465 га (у тому числі по угіддях: 0,0465 га – землі одно- та  
двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

18. Надати Пажиній Наталі 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. Олени Журливої, 43  орієнтовною  
площею 0,0687 га (у тому числі по угіддях: 0,0687 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

19. Надати Канцер Антоніні 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. Руслана Слободянюка, 18  
орієнтовною площею 0,0427  га (у тому числі по угіддях: 0,0427  га – землі 
одно- та двоповерхової житлової забудови), для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

20. Надати Жидулі Галині 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. Ушакова, 103 орієнтовною  
площею 0,0564 га (у тому числі по угіддях: 0,0564 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

21. Надати Лихоті Любові Марківні 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. Степовому, 90-б  орієнтовною  
площею 0,0520 га (у тому числі по угіддях: 0,0520 га – землі одно- та 



 5 
двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

22. Надати Черевко Вікторії Василівні та Черевку Євгену 
Миколайовичу дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) (для подальшого надання безоплатно у спільну сумісну 
власність) по пров. Садовому, 15 орієнтовною площею 0,0400 га (у тому 
числі по угіддях: 0,0400 га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

23. Надати Ніколаєнко Ользі Анатоліївні 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. Межовий Бульвар, 20 орієнтовною  
площею 0,0602 га (у тому числі по угіддях: 0,0602 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

24. Надати Хорошенькому Андрію Олександровичу 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. Мотокросному, 24 
орієнтовною площею 0,0404 га (у тому числі по угіддях: 0,0404 га – землі 
одно- та двоповерхової житлової забудови), для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

25. Надати Паламарчук Світлані Володимирівні 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. Інгульському, 22 орієнтовною  
площею 0,0440  га (у тому числі по угіддях: 0,0440  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

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

27. 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   


