
 
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 ТРИДЦЯТЬ П'ЯТА СЕСІЯ  ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від  27 березня  2014 року                              № 2961                                             
 

Про надання громадянам  дозволів  
на розроблення технічної  
документації із землеустрою  
  
 

Керуючись статтями 142, 143 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 міста 
Кіровограда, Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Надати Репецькій Світлані Дмитрівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) по пров. Мініна, 27 орієнтовною площею 0,0468 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.   

2. Надати Зубку Олександру Петровичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою  щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) по вул. Соціалістичній, 40 орієнтовною  площею 0,0587  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.   

3. Надати Лагуті Федору Івановичу дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою  щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у власність) по 
вул. Криворізькій, 14 орієнтовною  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.   

4. Надати Кашпуренко Раїсі Іванівні дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою  щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у власність) по 
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пров. 3-го Вересня, 20  орієнтовною  площею 0,05  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.   

5. Надати Мацієвській Світлані Олександрівні  дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою  щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) по вул. Гагаріна, 53/84 орієнтовною  площею 0,0765 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.   

6. Надати Виговській Ірені Костянтинівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою  щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) по вул. Короленка, 113 орієнтовною  площею 0,0558 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.   

7. Надати Халус Жанні Анатоліївні  дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) по вул. Таврійській, 41  орієнтовною  площею 0,0411 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.   

8.  Надати Куліш Людмилі Миколаївні дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою  щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) по вул. Шевченка, 103  орієнтовною  площею 0,0344 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.   

9. Надати Красножону Дмитру Олексійовичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою  щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) по вул. Народній, 35 орієнтовною  площею 0,0602 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.   

 10. Надати Коваленко Ірині Миколаївні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою  щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
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власність) по вул. Петра Левченка, 1 орієнтовною  площею 0,0933 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.   

 11. Надати Іващенко Світлані Павлівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою  щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) по пров. Кропивницького, 14  орієнтовною  площею 0,0576 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.   

12. Надати Клисуну Олександру Анатолійовичу дозвіл на розроблення 
технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельної  
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) по пров. Салтикова-Щедріна, 17 орієнтовною  площею 0,0489 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.   

13. Надати Грачовій Оксані Миколаївні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою  щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) по пров. Чайковського, 71 орієнтовною  площею 0,0404 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.   

14. Надати Черевку Олександру Миколайовичу  дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою  щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) по вул. Світлій, 52 орієнтовною  площею 0,0560 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.   

15. Надати Дворнікову Володимиру Олександровичу дозвіл на 
розроблення технічної документації із землеустрою  щодо встановлення  
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого  
надання  безоплатно у власність) по вул. Воронцовській, 98  орієнтовною 
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.   

16. Надати Караушу Юрію Анатолійовичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою  щодо встановлення меж земельної 
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ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у  
власність) по вул. Байкальській, 68  орієнтовною  площею 0,0409 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.   

17. Надати Дорошку Олександру Петровичу  дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою  щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) по вул. Байкальській, 64   орієнтовною  площею 0,0389 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.   

18. Надати Загребельному Руслану Миколайовичу дозвіл на 
розроблення технічної документації із землеустрою  щодо встановлення  
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого  
надання безоплатно у власність) по вул. Полярній, 33 орієнтовною  
площею 0,0589 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.   

19. Надати Гуріній Галині Олександрівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою  щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) по вул. Кропивницького, 176  орієнтовною  площею 0,0970 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.   

20. Надати Калініченко Олені Петрівні та Мащенко Тетяні 
Володимирівні  дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою  
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для 
подальшого надання безоплатно у спільну часткову власність) по  
вул. Артема, 50/47 орієнтовною площею 0,0456  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.   

21. Надати Гаджибекову Раджабу Шабановичу  дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою  щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) по пров. Котовського, 4 орієнтовною  площею 0,0686 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.   
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22. Надати Штаненко Наталії Петрівні та Білоокому Євгенію 

Георгійовичу  дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою  
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для 
подальшого надання безоплатно  у спільну часткову власність) по вул. Івана 
Богуна, 70-а орієнтовною 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.   

23. Надати Москаленко Любові Кирилівні та Бойко Ніні Федорівні  
дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для 
подальшого надання безоплатно у спільну часткову власність) по   
пров. Ростовському, 3 орієнтовною площею 0,1243  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.   

 24. Надати Турецькому Сергію Миколайовичу  дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) по вул. Вітебській, 23 орієнтовною площею 0,0493 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.   

25. Надати Даной Любові Анатоліївні та Довгополовій Раїсі 
Володимирівні  дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для 
подальшого надання безоплатно у спільну часткову власність) по   
вул. Авіаційній, 73 орієнтовною площею 0,0675  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.   

26. Надати Соловйову Олександру Васильовичу  дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) по пров. Маркшейдерському, 5  орієнтовною площею 0,0619 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.   

27. Надати Грицкулі Людмилі Григорівні та Аджамському Анатолію 
Олексійовичу дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для 
подальшого надання безоплатно у спільну часткову власність) по  
вул. Гоголя, 53 орієнтовною площею 0,0502 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.   

28. Надати Стас Катерині Григорівні дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки  
в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у власність) по  
вул. Профінтерну, 6 орієнтовною площею 0,0304 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.   

29. Надати Пензі Таїсі Олександрівні дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) по вул. Московській, 110 орієнтовною 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.   

30. Надати Ваврічену Володимиру Людвіковичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) по вул. Карабінерній, 50 орієнтовною площею 0,0618 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.   

31. Надати Кудрі Миколі Васильовичу дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки  
в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у власність) по   
вул. Воронезькій, 87 орієнтовною площею 0,0519 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.   

32. Надати Краснюку Андрію Миколайовичу  дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж  
земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання 
безоплатно у власність) по  вул. Богдана Хмельницького, 96 орієнтовною 
площею 0,0724 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.   

33. Надати Куліковій Наїні Анатоліївні (11/50 ч. домоволодіння), 
Кулікову Анатолію Дмитровичу (11/50 ч. домоволодіння), Білоус Галині 
Іванівні (2/5 ч. домоволодіння) та Удоденку Сергію Олександровичу  
(4/25 ч. домоволодіння) дозвіл на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) (для подальшого надання безоплатно у спільну часткову 
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власність) по  вул. Артема, 33 орієнтовною площею 0,1071 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.   

34. Надати Дяченку Сергію Сергійовичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) по  вул. Шахтарській, 49/12  орієнтовною площею 0,0581 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.  

35. Надати Пухальському Сергію Івановичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) по  вул. Пляжній, 63 орієнтовною площею 0,0666  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.   

36. Надати Шаліновському Станіславу Миколайовичу та  
Шаліновській Наталії Валеріївні дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки  
в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у власність) по 
вул. Богдана Хмельницького, 116  орієнтовною площею 0,1664  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.   

37. Надати Казначевському Віктору Йосиповичу, Казначевській  
Марії Іванівні, Ясиновському Віталію Михайловичу, Ясиновській Оксані 
Вікторівні та Доніній Ірині Вікторівні дозвіл на розроблення  
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у  
спільну сумісну власність) по  вул. Барболіна, 33  орієнтовною  
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.   

38. Надати Гуці Ользі Дмитрівні дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) по  пров. Лелеківському 2-му, 1 орієнтовною площею 0,0554 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.   

39. Надати Головку Анатолію Макаровичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) по  пров. Саксаганському, 46 орієнтовною площею 0,0427  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.   

40. Надати Тягаю Володимиру Петровичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) по вул. Воронцовській, 75 орієнтовною площею 0,0472 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.   

41. Надати Богаченко Лідії Яківні дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) по  вул. Московській, 85-а орієнтовною 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.   

42. Надати Іщенко Ніні Василівні дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) по пров. Пархоменка, 44 орієнтовною площею 0,0417  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.   

43. Надати Жеребенку Сергію Васильовичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) по пров. Саксаганському, 7  орієнтовною площею 0,0505  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.   

44. Надати Сидоренко Любові Миколаївні та Комащенко Валентині 
Валеріївні дозвіл на розроблення технічної документації із  
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) (для подальшого надання безоплатно у спільну часткову 
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власність) по  вул. Каховській, 15 орієнтовною площею 0,0500  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.   

45. Надати Булизі Ніні Сергіївні дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) по вул. Чайковського, 96 орієнтовною площею 0,0222 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.   

46. Надати Бобровській Олені Анатоліївні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) по пров. Бережному, 5 орієнтовною площею 0,0693  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.   

47. Надати Шевченко Людмилі Олексіївні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості) (для визначення кадастрового номера) по   
вул. Інтернаціональній, 56 орієнтовною площею 0,0926  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.   

48. Надати Теслі Людмилі Василівні дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки  
в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у власність) по  
вул. Свердлова, 80 орієнтовною площею 0,0768  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.   

49. Надати Правдіній Людмилі Григорівні 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. Чайковського, 56 орієнтовною  
площею 0,0525 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.  

50.  Надати Завражній Ірині Станіславівні та Харабар Ганні 
Олександрівні  дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
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місцевості) (для подальшого надання безоплатно у спільну часткову 
власність) по вул. Леваневського, 46 орієнтовною площею 0,0696 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.   

 51. Надати Хоменко Ларисі Миколаївні  дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) по пров. Бережному, 1-а орієнтовною 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.   

52. Надати Марченку Максиму Сергійовичу та Стрельченку 
Олександру Івановичу  дозвіл на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) (для подальшого надання безоплатно у власність) по   
вул. Котовського, 16 орієнтовною площею 0,0817 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.   

53. Надати Чопенку Володимиру Миколайовичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) по  вул. Мінській, 58 орієнтовною 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.   

54. Надати Дробніченку Анатолію Івановичу та Коропенко Тетяні 
Іванівні  дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для 
подальшого надання безоплатно у спільну часткову власність) по  
пров. Криничуватому, 18 орієнтовною площею 0,0713  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.   

55. Надати Ткаченку Олександру Вікторовичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) по вул. Павлика Морозова, 50 орієнтовною площею 0,0360 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.   
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56. Надати Міхненко Галині Павлівні дозвіл на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у  
власність) по вул. Ломоносова, 24-б орієнтовною площею 0,0979  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.   

57. Надати Щенніковій Надії Іванівні, Щеннікову Олександру 
Павловичу та Кошману Віталію Васильовичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у  
спільну часткову власність) орієнтовною площею 0,0535  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови по вул. Салтикова-Щедріна, 48 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01)  за рахунок земель житлової та 
громадської забудови.   

58. Надати Кабузан 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 пров. Сєдова, 5 орієнтовною площею 0,0604 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.   

59. Надати Вовкожі Юрію Вікторовичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання 
безоплатно у власність) по проїзду Петровському, 19 орієнтовною  
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.   

60. Надати Кононенку Василю Опанасовичу 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. Козакова, 80 орієнтовною площею 0,0535 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.   

61. Надати Боську Анатолію Володимировичу  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. Саксаганському, 12 орієнтовною  
площею 0,0561  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови,   для 
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будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01)  за рахунок земель 
житлової та громадської забудови.   

62. Надати Єсауленко Валентині Іванівні та Єсауленку Олександру 
Анатолійовичу  дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) (для подальшого надання безоплатно у спільну часткову 
власність) по вул. Харківській, 18-а  орієнтовною площею 0,0514  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.   

63. Надати Пономаренко Клавдії Платонівні 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. Акимівському, 10-а орієнтовною  
площею 0,0380 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.  

64. Надати Абуаіші Тетяні 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 вул. Глибка, 23-б орієнтовною площею 0,0281 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. 

65. Надати Ткаченку Віталію Миколайовичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого  
надання 1/4 частини домоволодіння безоплатно у власність) по  
вул. Кіровоградській, 35-а орієнтовною площею 0,0768 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. 

66. Надати Приймаку Валерію Миколайовичу та Приймак Вірі Іванівні 
дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
(для подальшого надання безоплатно у спільну часткову власність) по  
вул. Кропивницького, 32 орієнтовною площею 0,0596 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. 

67. Надати Настоящему Юрію Сергійовичу 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 вул. Димитрова, 5 орієнтовною  
площею 0,0765 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. 

68. Надати Сенченку Віктору 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. Осипенко, 14 орієнтовною  
площею 0,0321 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. 

69. Надати Ізюмченку Ігорю 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 вул. Толбухіна, 51 орієнтовною  
площею 0,0480 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. 

70. Надати Маламурі Вікторії Борисівні 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. Профінтерній, 59 орієнтовною 
площею 0,0678 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. 

71. Надати Марущак Катерині 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 вул. Ванди Василевської, 19 орієнтовною площею 
0,0595 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. 

72. Надати Богуненко Раїсі Василівні 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. Артема, 31 орієнтовною площею 0,0473 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. 
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73. Надати Цюпі Володимиру Олександровичу та Цюпі Григорію 

Олександровичу дозвіл на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  
в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у  
спільну часткову власність) по пров. Івана Франка, 20 орієнтовною  
площею 0,0523 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. 

74. Надати Мокроусову Анатолію Вікторовичу 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. Бабушкіній, 52 орієнтовною  
площею 0,0404 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. 

75. Надати Сергеєвій Ларисі Василівні 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. Спаському, 13 орієнтовною 
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. 

76. Надати Бойченку Сергію Миколайовичу, Робочому Петру 
Семеновичу, Масловій Ірині Миколаївні та Пихтіну Олександру Іллічу дозвіл 
на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для 
подальшого надання безоплатно у спільну часткову власність) по  
вул. Каховській, 48 орієнтовною площею 0,1129 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. 

77. Надати Новиченку Анатолію Антоновичу 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. Московській, 130 орієнтовною  
площею 0,0733 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. 

78. Надати Лимар Людмилі 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. Леніна, 151 орієнтовною площею 0,0521 га – 
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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. 

79. Надати Гайдук Наталії Борисівні 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. Новозаводській, 16 орієнтовною  
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. 

80. Надати Махині Павлу Івановичу та Зозулі Аллі Федосіївні дозвіл на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для 
подальшого надання безоплатно у спільну часткову власність) по  
вул. Канізькій, 51 орієнтовною площею 0,0697 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. 

81. Надати Постернаку Петру Йосиповичу 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. Жуковського, 16 орієнтовною 
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. 

82. Надати Сокол Неонілі Григорівні 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. Далекосхідній, 120 орієнтовною 
площею 0,0561 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. 

83. Надати Ляшенко Ользі Іванівні та Ляшенку Олександру Петровичу 
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. Гайдара, 57 орієнтовною площею 0,0571 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. 

84. Надати Чекановій Аллі Василівні дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
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земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого  
надання безоплатно у власність) по   вул. Павлоградській, 36 орієнтовною 
площею 0,0597 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. 

85. Надати Царенко Антоніні Григорівні 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. Верхній Прирічній, 31 орієнтовною  
площею 0,0585 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. 

86. Надати Козлову Валерію Станіславовичу 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. Керченському, 10/2 орієнтовною  
площею 0,0206 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. 

87. Надати Іваненко Валентині Дмитрівні, Іваненку Івану Івановичу, 
Іваненку Андрію Івановичу, Гапликовій Ірині Іванівні та Гапликовій Крістіні 
Дмитрівні 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. Ярославській, 52 орієнтовною площею 0,0697 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. 

88. Надати Чмихун Тетяні Василівні 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. Кавказькій, 7-а орієнтовною  
площею 0,0620 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. 

89. Надати Гайворонській Людмилі Семенівні та Гайворонському 
Віктору Євдокимовичу дозвіл на розроблення технічної документації  
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  
в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у  
спільну часткову власність) по  пров. Перекопському, 55 орієнтовною 
площею 0,1000 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови, для 
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будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01)  за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

90. Надати Бабій Людмилі Юхимівні дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання 1/2 ч. 
домоволодіння безоплатно у власність) по вул. Ударній, 34/45 орієнтовною  
площею 0,0882 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. 

91. Надати Понуренко Ніні Борисівні 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. Канізькій, 32 орієнтовною  
площею 0,0457 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. 

92. Надати Герману Валентину Леонідовичу 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. Канізькій, 32 орієнтовною  
площею 0,0248 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. 

93. Надати Дмитренку Анатолію Степановичу 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. Чернишевського, 40 орієнтовною  
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. 

94. Надати Тимків Ользі Миколаївні та Соломасі Олегу Івановичу 
дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
(для подальшого надання безоплатно у спільну часткову власність) по  
вул. Інгульській Набережній, 27 орієнтовною площею 0,0520 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. 

95. Надати Сєгіній Світлані Вікторівні, Сєгіну Сергію Вікторовичу, 
Сєгіній Ганні Вікторівні та Сєгіну Віктору Олексійовичу дозвіл на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
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(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для  
подальшого надання безоплатно у спільну часткову власність) по  
вул. Обознівській, 15 орієнтовною площею 0,0783 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. 

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

97. 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 


