
ПРОЕКТ № 1238 

УКРАЇНА 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

  СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від «___» _________ 2017 року       № ____ 

 

Про надання дозволів на розроблення  

технічних документацій із землеустрою  

щодо поділу земельних ділянок  

по м. Кропивницькому  

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 12, 7-1, 123, 125 Земельного кодексу України, статті 56 Закону 

України «Про землеустрій», розглянувши звернення фізичних та юридичних 

осіб, Кіровоградська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати Вітряченку Леоніду Борисовичу дозвіл на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по  

вул. Миколи Левитського, 18 (кадастровий № 3510100000:11:084:0038) 

загальною площею 0,0697 га (у тому числі по угіддях: 0,0697 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка перебуває в оренді 

(договір оренди землі від 20.04.2012 № 357, державна реєстрація від 26.04.2012                                                

за № 351010004000502 ) за рахунок земель житлової та громадської забудови, з 

них:  

земельна ділянка № 1 площею 0,0249  га; 

земельна ділянка № 2 площею  0,0448  га.  

2. Надати Ярушкевич Тетяні Володимирівні дозвіл на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по  

вул. Озерна Балка, 29 (кадастровий № 3510100000:27:186:0006) загальною 

площею 0,3221 га (у тому числі по угіддях: 0,3221 га – землі під громадською 

забудовою) для розміщення комплексу будівель, яка перебуває в оренді 

(договір оренди землі від 09.09.2002, державна реєстрація від 17.09.2002                                                

за № 474) за рахунок земель житлової та громадської забудови, з них:  

ділянка № 1 площею 0,2560 га;  

ділянка № 2 площею 0,0661 га. 

3. Надати товариству з обмеженою відповідальністю виробничо-

комерційній фірмі «Спліт» дозвіл на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Євгена Маланюка, 25 

(кадастровий № 3510100000:20:135:0011) загальною площею 0,2682 га (у тому 



числі по угіддях: 0, 2682 га – землі під промисловою забудовою), яка перебуває 

в оренді (договір оренди землі від 29.03.2015 № 110, державна реєстрація  

від 14.04.2005 за № 115) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення, з них: 

земельна ділянка № 1 площею 0,2002 га; 

земельна ділянка № 2 площею 0,0680 га. 

4. Надати Сергієнку Валентину Миколайовичу дозвіл на поділ земельної 

ділянки по вул. Київській, 59/61 (кадастровий № 3510100000:21:143:0075) 

загальною площею 0,0102 га (у тому числі по угіддях: 0,0102 га - 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка перебуває в оренді 

(договір оренди земельної ділянки від 03.04.2015 року № 50, державна 

реєстрація 15.05.2015 року індексний № 21219497) за рахунок земель житлової 

та громадської забудови, з них: 

земельна ділянка № 1 площею 0,0100 га; 

земельна ділянка № 2 площею 0,0002 га. 

5. Надати товариству з обмеженою відповідальністю «ЕЛЬДОРАДО» 

дозвіл на поділ земельної ділянки по вул. Дворцовій, 36-а (кадастровий  

№ 3510100000:29:252:0015) загальною площею 0,0400 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0400 га – землі під громадською забудовою) для розміщення та 

обслуговування об’єкту торгівлі, яка перебуває в оренді (договір оренди землі 

від 29.10.2009 року № 220, державна реєстрація 14.06.2010 року за  

№ 041039100052) за рахунок земель житлової та громадської забудови, з них: 

земельна ділянка № 1 площею 0,0112 га; 

земельна ділянка № 2 площею 0,0288 га. 

6. Надати Замші Ніні Миколаївні дозвіл на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по                              

пров. Гайдамацькому, 8 (кадастровий № 3510100000:02:044:0033) загальною 

площею 0,1000 га (в тому числі по угіддях: 0,1000 га – землі малоповерхової 

забудови), що перебуває в оренді відповідно до договору оренди землі                    

від 03.12.2012 № 85 (державна реєстрація від 26.12.2012 № 351010004001374) 

для розміщення житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської                      

забудови, з них: 

земельна ділянка № 1 площею 0,0459 га; 

земельна ділянка № 2 площею 0,0541 га.  

7. 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 


