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УКРАЇНА 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

 ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 24 квітня 2014 року                                                   № 3035 
 

Про надання  дозволів на розроблення  

проектів землеустрою щодо відведення  

громадянам земельних ділянок  
  
 

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,  

Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати Мартиненку Ігорю Олександровичу  дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність по вул. Скульського, 26  загальною 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, що перебувають у запасі.  

2. Надати Мироненко Любові Макарівні дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність по вул. Валентини Терешкової, 17 загальною площею 0,0662   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 Варі Прокіпу Федоровичу дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 

вул. Полярній, 37/45 загальною площею 0,0527 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 Таран Ользі Вячеславівні дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по  

вул. Салтикова-Щедріна, 32 загальною площею 0,0539 га  – землі одно- та 

двоповерхової житлової  забудови, для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  
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(КВЦПЗ 02.01) за  рахунок  земель  житлової  та громадської   забудови, що 

перебувають у запасі.  

5. Надати Корольовій Любові Олексіївні дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність по пров. Артилерійському 1-му, 16  загальною площею 0,0699  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 Турчаніну Валерію Васильовичу дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно  

у власність по вул. Богдана Хмельницького, 198  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.  

7. Надати Мазану Віктору Валентиновичу дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність по вул. Ванди Василевської, 23  загальною площею 0,0598  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 Виноградовій Світлані Сергіївні дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність по вул. Вінницькій, 14  загальною площею 0,0478  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 Стец Тетяні Борисівні та Лелеці Вікторії Борисівні  дозвіл на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

безоплатно у спільну часткову власність (кожному по 1/2 ч. домоволодіння)  

по пров. Правди, 5 загальною площею 0,0529  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 Антонову Юрію Анатолійовичу дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність по вул. Дніпровській, 19  загальною площею 0,0878 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.  

11. Надати Онопі Володимиру Володимировичу та Онопі Ніні 

Миколаївні дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки безоплатно у спільну часткову власність по 

вул. Козакова, 37 загальною площею 0,0610  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 Штуці Миколі Микитовичу дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 

вул. Маріупольській, 38 загальною 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, що 

перебувають у запасі.  

13. Надати Журенко Тамарі Олексіївні  дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 

вул. Семена Палія, 12 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 Соколенко Зінаїді Іванівні  дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 

пров. Дунаєвського, 2/38 загальною площею 0,0612  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. Надати Матвієнко Любові Володимирівні  дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність по вул. Нижній Прирічній, 25 загальною 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, що перебувають у запасі.  

16. Надати Кулік Неонілі Миколаївні дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 

вул. Богдана Хмельницького, 47 загальною площею 0,1000  га  – землі одно- 

та двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  
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(КВЦПЗ 02.01) за  рахунок  земель  житлової  та громадської   забудови, що 

перебувають у запасі.  

17. Надати Голобородько Майї Єгорівні дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 

вул. Чкалова, 31 загальною площею 0,0544 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.  

18. Надати Крижановському Олександру Олексійовичу дозвіл на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

безоплатно у власність по вул. Богдана Хмельницького, 61 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.  

19. Надати Малій Світлані Петрівні дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 

вул. Антонова, 38 загальною площею 0,0722 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 Армаш Валентині Федорівні дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 

пров. Мінському, 47 загальною площею 0,0550 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 Самохваловій Надії Вікторівні дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність по вул. Садовій, 46 загальною площею 0,0609  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 Завадському Володимиру Єгоровичу дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність по вул. Карпатській, 12 загальною площею 0,0712   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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23. Надати Коваль Марині Володимирівні дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність по вул. Братській, 25 загальною площею 0,0650  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.   

24. Надати Хомутенку Юрію Євдокимовичу  дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  в оренду терміном 

на 25 років по вул. Генерала Родимцева, 44  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.  

25. Надати Андрієнко Тетяні Андріївні дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  в оренду терміном  

на 25 років по пров. Тракторному, 13 загальною площею 0,0503  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 Таран Тетяні Іванівні, Назаренко Олені Іванівні та 

Молдовановій Ользі Леонтіївні дозвіл на розроблення проекту  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у спільну 

часткову власність по вул. Марії Ульянової, 2 загальною площею 0,1922 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 Кривоносову Олександру Кузьмичу та Кривоносову 

Станіславу Олександровичу дозвіл на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у спільну часткову власність 

по вул. Куроп'ятникова, 89  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.  

28. Надати Мельніченку Сергію Вікторовичу дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність по вул. Луганській, 16-а  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.  
 



 6   
 

29. Надати Юрченко Лідії Олексіївні  дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 

вул. Ударній, 1-а загальною площею 0,0745 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.  

30. Надати Шаповалову Олександру Івановичу, Андрющенко Наталії 

Іванівні, Капкану Руслану Анатолійовичу та Капкан Наталії Іванівні дозвіл 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

безоплатно у спільну часткову власність по вул. Кропивницького, 75/2 

загальною 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, що перебувають у 

запасі.  

31. Надати Яловенку Сергію Олександровичу дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність по пров. Новоселівському, 1 загальною площею 0,0567 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 Гребенко Ірині Олександрівні дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність по вул.  Валентини Терешкової, 37 загальною площею 0,0284  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 Мельніченку Анатолію Вікторовичу  дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність по вул. Луганській, 16  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.  

34. Надати Тимошенку Олександру Сергійовичу дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність по вул. Бажана, 13 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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35. Надати Гринченку Олександру Олександровичу дозвіл на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки безоплатно у власність по вул. Бєлгородській, 22-а  загальною 

площею 0,0298  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.  

36. Надати Качулі Сергію Івановичу та Качулі Іоані Кас'яновні  дозвіл 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

безоплатно у спільну часткову власність по вул. Профінтерну, 40  загальною 

площею 0,0394  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.  

37. Надати Шкорбут Валентині Василівні, Головченку Геннадію 

Анатолійовичу, Головченко Аллі Миколаївні, Леонову Валентину 

Федоровичу, Єрмолаєву Борису Захаровичу та Луніну Сергію Євгенійовичу 

дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки безоплатно у спільну часткову власність по вул. Леніна, 90  

загальною площею 0,0879 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.  

38. Надати Болдирєвій Світлані Василівні та Савчуку Сергію 

Івановичу дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки безоплатно у спільну часткову власність по 

пров. Госпітальному 1-му, 21 загальною площею 0,0661 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.  

39. Надати Старченку Андрію Віталійовичу дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність по вул.  Черкаській, 36  загальною площею 0,0553   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.  

40. Надати Богзі Валентині Георгіївні дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по 

пров. Урицького, 23/133 загальною площею 0,0484 га – землі одно- та 

двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  
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(КВЦПЗ 02.01) за  рахунок  земель  житлової  та громадської   забудови, що 

перебувають у запасі.  

41. Надати Полянському Анатолію Миколайовичу дозвіл на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки безоплатно у власність по вул.  Шкільній, 57-а  загальною  

площею 0,0567  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.  

42. Надати Ярецькій Нелі Георгіївні дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність  

по пров. Масляниківському, 22 загальною площею 0,0622  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.  

43. Надати Ілляшову Віталію Григоровичу, Ільяшовій Євдокії Іванівні 

та Ілляшову Сергію Віталійовичу дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у спільну 

часткову власність по вул. Шевченка, 72 загальною площею 0,0910 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.  

44. Надати Беспалько Фросині Семенівні дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність по вул. Зарічній, 52  загальною 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, що 

перебувають у запасі.  

45. Надати Мельник Лідії Василівні дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність  

по пров. Союзному, 6  загальною площею 0,0245 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.  

46. Надати Демидову Володимиру Миколайовичу дозвіл на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

безоплатно у власність по пров. Союзному, 6  загальною площею 0,0120   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.  

47. Надати Щербині Валерію Юхимовичу дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність по пров. Новоселівському, 10  загальною площею 0,0459  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.  

48. Надати Ревенку Віктору Олександровичу дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність по пров. Сосновому, 37  загальною площею 0,0449  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.  

49. Надати Дяченко Любові Леонідівні  дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність  

по вул. Олександра Матросова, 52 загальною 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, що перебувають у запасі.  

50. Надати Лижнюку Сергію Григоровичу, Лижнюку Сергію 

Сергійовичу та Лижнюк Марині Сергіївні  дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність  

по вул. Богдана Хмельницького, 103-а  загальною площею 0,0605   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.  

51. Надати Гагіній Тетяні Петрівні дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність  

по вул. Лесі Українки, 60/35 загальною площею 0,0751 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.  

52. Надати Євстігнєєвій Ніні Яківні дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність  

по вул. Ольвіопольській, 13-а загальною площею 0,0403 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.  

53. Надати Дзицюку Олександру Андрійовичу дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність по пров. Приморському 1-му, 1  загальною площею 0,0488  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.  

54. Надати Паламарчук Людмилі Григорівні та Сергієнко Олені 

Юріївні дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки безоплатно у спільну часткову  власність по  

вул. Острівській, 22 загальною площею 0,0848 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.  

55. 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 
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