
 
УКРАЇНА 

 
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
ТРИДЦЯТЬ П'ЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
від 27 березня 2014 року                                           № 2934 
 
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 
Земельного кодексу України та розглянувши звернення громадян міста,  
Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Надати Постовій Валентині Федорівні  дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул.  Врубеля, 14  загальною 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.  

 2. Надати Тишковець Лідії Тарасівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Івана Сірка, 31  загальною 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.  

3. Надати Завальнюк Світлані Дмитрівні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по пров. Об'їзному, 48-а   загальною площею 0,0633   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 Драч Зінаїді Миколаївні  дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Павлова, 33/17  загальною площею 0,0619  га  – землі одно- та 
двоповерхової житлової  забудови, для будівництва та обслуговування  
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жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за  рахунок  земель  житлової  та громадської   забудови, що 
перебувають у запасі.  

5. Надати Ковальовій Людмилі Миколаївні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Добролюбова, 21  загальною площею 0,0631  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 Сорокіну Володимиру Григоровичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Ціолковського, 95/78 загальною площею 0,0479   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 Савчин Марії Семенівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Будівельників, 25 загальною площею 0,0845 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. Надати Терентьєвій Ользі Борисівні  дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність  
по вул. Антонова, 57 загальною площею 0,0554 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.  

9. Надати Полякову Станіславу Валентиновичу  дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Поперечній 1-й, 4-б  загальною площею 0,0439   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 Коваленку Миколі Тимофійовичу  дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Димитрова, 3   загальною 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.  
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11. Надати Таратуті Олегу Володимировичу дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по пров. Миргородському, 26  загальною площею 0,0226  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.  

12. Надати Маленко Наталії Петрівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Прилуцькій, 36 загальною площею 0,0504 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 Кравченко Оксані Іванівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Комунальній, 10 загальною 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.  

14. Надати Шевченко Людмилі Олексіївні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Інтернаціональній, 58   загальною площею 0,0876  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. Визнати пункт 7 рішення Кіровоградської міської ради               
від 11 грудня 2012  року № 2122 "Про передачу у власність земельних 
ділянок громадянам" таким, що втратив чинність. 

16. Надати Шевченку Олександру Анатолійовичу дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
безоплатно у власність по вул. Грузовий Двір, 19 загальною  
площею 0,0878 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.  

17. Надати Радковській Лілії Василівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Яновського, 4  загальною площею 0,1  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.  
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18. Надати Власенку Валентину Васильовичу  дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Ствольній, 6  загальною площею 0,0723  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.  

19. Надати Подьонному Олександру Павловичу, Подьонній  
Наталії Олександрівні, Подьонній Ользі Олександрівні, Подьонній  
Тетяні Олександрівні, Жабокрицькому Миколі Васильовичу та 
Жабокрицькій Катерині Миколаївні  дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Тимірязєва, 167/13 загальною площею 0,0843 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.  

20. Надати Коваленку Петру Петровичу дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Григорія Журбинського, 15   загальною площею 0,0611  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.  

21. Надати Чернезі Василю Захаровичу та Чорній Надії Іванівні   
дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки безоплатно у власність по вул. Цілинній, 50  загальною  
площею 0,0663 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.  

22. Надати Пилипенко Кларіті Олексіївні, Місейку Артему 
Володимировичу, Місейко Людмилі Костянтинівні, Місейку Володимиру 
Борисовичу, Місейко Тетяні Олексіївні та Місейку Олегу Володимировичу  
дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки безоплатно у власність по вул. Районний Бульвар, 8 загальною 
площею 0,0590  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.  

23. Надати Кожем'якіній Людмилі Василівні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Соціалістичній, 49  загальною площею 0,0829   га  – землі 
одно- та двоповерхової житлової  забудови, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд  
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(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01) за  рахунок  земель  житлової  та 
громадської   забудови, що перебувають у запасі.  

24. Надати Прокопенко Ларисі Григорівні та Тимошенко Світлані 
Володимирівні  дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки безоплатно у власність по вул. 40-річчя Перемоги, 17   
загальною площею 0,0730 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.  

25. Надати Хачатрян Вікторії Ігорівні  дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Приміській, 19  загальною площею 0,1 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.  

26. Надати Іванову Миколі Геннадійовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по пров. Чайковського, 63  загальною площею 0,0418   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.  

27. Надати Худяковій Вікторії Сергіївні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
пров. Спаському, 30/121  загальною площею 0,0425  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.  

28. Надати  Книжник Вікторії Миколаївні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Воронцовській, 50  загальною площею 0,0437 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.  

29. Надати Солодєєву Олександру Миколайовичу дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
безоплатно у власність по вул. Нікопольській, 11 загальною  
площею 0,0443   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.  
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30. Надати Варенику Анатолію Миколайовичу та Зав'язалову Михайлу 

Володимировичу дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність по вул. Жовтневої 
революції, 5 загальною площею 0,04 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.  

31. Надати Босонченку Анатолію Андрійовичу  дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Херсонській, 54  загальною 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.  

32. Надати Мокряк Тетяні Данилівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул.  Пальміро Тольятті, 29  загальною 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.  

33. Надати Мокряку Роману Андрійовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Пальміро Тольятті, 29   загальною площею 0,0932   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.  

34. Надати Слюті Аллі Володимирівні  дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Лінія 7-а, 32-б загальною площею 0,1 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.  

35. Контроль за виконанням даного рішення покласти на                   
постійну комісію міської ради з питань архітектури, будівництва та 
регулювання земельних відносин та першого заступника міського голови. 

 
 
Міський голова                              О.Саінсус 
 
 
 
Антонова 22 09 49 


