
 
ПРОЕКТ № 575   

 
УКРАЇНА 

 
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
П’ЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

від  10 листопада 2016 року                   № 628 
 
 
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 Федорову Василю Миколайовичу дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Курчатова, 10 площею 0,0856 га (у тому числі  
по угіддях: 0,0856  га – малоповерхова забудова) для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови.  

2. Надати Потапенку Анатолію Миколайовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Зоряній, 9 площею 0,0871 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0871  га – малоповерхова забудова) для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови.  

3. Надати Гіль Григорію Оверкійовичу дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Верхній, 28  площею 0,0525  га (у тому числі по угіддях: 0,0525  га – 
малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 
земель житлової та громадської забудови.  

4. Надати Бересту Олегу Федоровичу дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Волгоградській, 44 площею 0,2021  га, з них: площею 0,1000 га (у тому  
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числі по угіддях: 0,1000  га – малоповерхова забудова), для будівництва та  
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови, та  
площею 0,1021 га (у тому числі по угіддях: 0,1021 га – землі садів) для 
ведення садівництва, за рахунок земель сільськогосподарського призначення.  

5. Надати Бондаренко Ірині Вікторівні  дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
пров. Ізмаїльському, 1-в площею 0,0688 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0688 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

6. Надати Потапенко Аліні Анатоліївні  дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність  
по пров. Інгульському, 13 площею 0,0424 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0424 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

7. Надати Мілай Тетяні Минівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Будівельників, 17 площею 0,1098 га,  з них: площею 0,1000 га (у тому 
числі по угіддях: 0,1000  га – малоповерхова забудова), для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови, та 
площею 0,0098 га (у тому числі по угіддях: 0,0098 га – землі садів) для 
ведення садівництва, за рахунок земель сільськогосподарського призначення.  

8. Надати Нофенко Людмилі Олександрівні  дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Криворізькій, 20 площею 0,0566 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0566 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

9. Надати Петровій Наталії Олександрівні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Залізничній 2-й, 82 площею 0,0645 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0645 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

10. Надати Іващенку Петру Марковичу дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність  
по вул. Гмирьова, 51 площею 0,0486 га (у тому числі по угіддях: 0,0486 га – 
малоповерхова забудова) 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 Галушко Наталії Андріївні, Галушко Ганні Миколаївні та 

Москаленку Миколі Вікторовичу дозвіл на розроблення проекту  
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у спільну 
сумісну власність по вул. Коцюбинського, 9 площею 0,0856 га (у тому числі  
по угіддях: 0,0856  га – малоповерхова забудова) для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

12. Надати Яшану Валерію Івановичу дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність  
по вул. Олександра Матросова, 31-а площею 0,0540 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0540 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

13. Надати Ковпак Тетяні Миколаївні та Ковпаку Олегу Ігоревичу   
дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки безоплатно у спільну сумісну власність по вул. Тараса Карпи, 104 
площею 0,0602 га (у тому числі по угіддях: 0,0602 га – малоповерхова 
забудова) для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

14. Надати Кірійонок Валентині Михайлівні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по пров. Окружному, 17 площею 0,0567 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0567 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

15. Надати Степанову Василю Олексійовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Зоряній, 10 площею 0,1000 га (у тому числі по  
угіддях: 0,1000  га – малоповерхова забудова) для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

16. Надати  Моргуненко Тетяні Андріївні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Чернишевського, 115 площею 0,0301 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0301 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

17. Надати  Тарасенко Людмилі Іванівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Холодноярській, 77 площею 0,1016  га,  з них: площею 0,1000 га (у тому 
числі по угіддях: 0,1000  га – малоповерхова забудова), для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови, та  
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площею 0,0016  га (у тому числі по угіддях: 0,0016  га – землі садів) для 
ведення садівництва, за рахунок земель сільськогосподарського призначення.  

18. 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 


