
ПРОЕКТ № 470  
УКРАЇНА 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від  "___"  _________ 2016 року                            № _____ 
 
 

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 Удовіченко Раїсі Олексіївні дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Сугокліївській, 52 (Кіровоградській) площею 0,0857  га (у тому числі по 
угіддях: 0,0857 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.  

2. Надати Удовіченку Олександру Васильовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Сугокліївській, 43-а (Кіровоградській)  площею 0,0578 га (у 
тому числі по угіддях: 0,0578 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.  

3. Надати Данилишиній Наталії Віталіївні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Гетьмана Сагайдачного, 64-а  площею 0,1396  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 0,0396 га (у 
тому числі по угіддях: 0,0396 га – землі садів) для ведення садівництва за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення.  
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4. Надати Вергун Ользі Анатоліївні дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по  
вул.  Свободи, 23-а  площею 0,0737 га (у тому числі по угіддях: 0,0737 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 Корнієнко Валентині Іванівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
вул. Філатова, 4  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.  

6. Надати Доронченку Віктору Леонідовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Шахтарській, 36  площею 0,0489 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0489 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 Терещенко Валентині Григорівні та Сінельник Світлані 
Олексіївні дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо  
відведення земельної ділянки безоплатно у спільну сумісну власність  
по вул. Водогінній, 62  площею 0,0740 га (у тому числі по угіддях: 0,0740 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 Тарабаренко Раїсі Григорівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність  
по тупику Мирному, 16/64-а площею 0,0623 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0623  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 Пилипенку Федору Миколайовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по пров. Ростовському, 7 площею 0,0480 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0480 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.  

10. Надати Жужман Наталії Анатоліївні дозвіл на розроблення  
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по пров. Мотокросному, 63  площею 0,0501  га (у тому числі по 
угіддях: 0,0501  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для  
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будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і  
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови.  

11. Надати Плаксієнко Ользі Григорівні дозвіл на розроблення  
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у  
власність по вул. Сугокліївській, 39-а  площею 0,0584  га (у тому числі по 
угіддях: 0,0584  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 Мокряку Миколі Олексійовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Вітебській, 5  площею 0,0601 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0601 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.  

13. Надати Бурдільній Тамарі Петрівні та Медвєдєву Володимиру 
Федоровичу дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки безоплатно у спільну сумісну власність по  
пров. Степовому, 53   площею 0,1341 га (у тому числі по угіддях: 0,1341 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 Матвієнку Олександру Миколайовичу та Мерлиці Людмилі 
Володимирівні  дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки безоплатно у спільну сумісну власність по  
пров. Бутовського, 2  площею 0,0623 га (у тому числі по угіддях: 0,0623 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.  

15. Надати Август Анжелі Сергіївні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 
пров. Об’їзному, 48-б орієнтовною площею 0,0386 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0386 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. 

16. Надати Байбузану Василю Миколайовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по пров. Водяному (біля будинку № 22/180) орієнтовною               
площею 0,1000 га (у тому числі по угіддях: 0,1000 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. 

17. 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. Валентини Терешкової, 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).  

18. 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).  

19. 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 
двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

20. 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).  

21. 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).  

22. 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  
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одно- та двоповерхової житлової забудови), для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

23. 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).  

 24. 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 


