
ПРОЕКТ № 847  

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 в садових товариствах 

  
 

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 Кузнєцову Олександру Олеговичу дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 261 безоплатно у 

власність в садовому товаристві «Червона Зірка» площею 0,0600 га              

(у тому числі по угіддях: 0,0600 га – багаторічні насадження) для ведення 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення.  

2. Надати Бояр Катерині Сергіївні дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 489 безоплатно у 

власність в садовому товаристві «Червона Зірка»  площею 0,0754 га (у тому 

числі по угіддях: 0,0754 га – багаторічні насадження) для ведення 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення.  

3. Надати Тищенко Олені Миколаївні дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок № 587, 589, 591 безоплатно 

у власність в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва»  площею 0,1200 га             

(у тому числі по угіддях: 0,1200 га – багаторічні насадження) для ведення 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення.  

4. Надати Наумову Сергію Олександровичу дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 42 безоплатно у 

власність в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва»  

 площею 0,0623 га (у тому числі по угіддях: 0,0623 га – багаторічні 

насадження) для ведення садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення.  
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5. Надати Тримбовецькій Наталії Григорівні дозвіл на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                   

№ 1046 безоплатно у власність в садівницькому товаристві «Дружба» 

площею 0,1200 га (у тому числі по угіддях: 0,1200 га – багаторічні 

насадження) для ведення садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення.  

6. Надати Брезгаловій Зої Іванівні дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 1077 безоплатно у 

власність в садівницькому товаристві «Дружба» площею 0,0542 га (у тому 

числі по угіддях: 0,0542 га – багаторічні насадження) для ведення 

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення.  

7. Надати Горбенку Володимиру Васильовичу дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 247 безоплатно у 

власність в садівницькому товаристві «Дружба» площею 0,0661 га (у тому 

числі по угіддях: 0,0661 га – багаторічні насадження) для ведення 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення.  

8. Надати Блащенко Світлані Вікторівні дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 30 безоплатно у 

власність в садовому товаристві «50 років Жовтня» площею 0,0599 га (у тому 

числі по угіддях: 0,0599 га – багаторічні насадження) для ведення 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення.  

9. Надати Ісаченку Ігорю Михайловичу дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 206 безоплатно у 

власність в садовому товаристві «50 років Жовтня» площею 0,0693 га (у тому 

числі по угіддях: 0,0693 га – багаторічні насадження) для ведення 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення.  

10. Надати Катернозі Ользі Вячеславівні дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 338 безоплатно у 

власність в садовому товаристві «50 років Жовтня» площею 0,1200 га (у тому 

числі по угіддях: 0,1200 га – багаторічні насадження) для ведення 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення.  

11. Надати Сімонову Сергію Ігоровичу дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок № 72, 73, 74, 75 безоплатно 

у власність в міському товаристві садоводів любителів «Будівельник»  

площею 0,1200 га (у тому числі по угіддях: 0,1200 га – багаторічні 

насадження) для ведення садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення.  

12. Надати Пшенічнову Роману Вікторовичу дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 67 безоплатно у 

власність в міському товаристві садоводів любителів «Будівельник»   

площею 0,0309 га (у тому числі по угіддях: 0,0309 га – багаторічні 

насадження) для ведення індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення.  
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13. Надати Шашковій Ірині Олександрівні дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 969/978 

безоплатно у власність в садовому товаристві «Комунальник»                         

площею 0,1200 га (у тому числі по угіддях: 0,1200 га – багаторічні 

насадження) для ведення індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення.  

14. Надати Сіренькій Олександрі Андріївні дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок № 166, 168 

безоплатно у власність в садовому товаристві «Комунальник»                        

площею 0,1023 га (у тому числі по угіддях: 0,1023 га – багаторічні 

насадження) для ведення індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення.  

15. Надати Сидоренку Сергію Вікторовичу дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 943 безоплатно у 

власність в садівницькому товаристві «Аграрник» площею 0,0800 га (у тому 

числі по угіддях: 0,0800 га – багаторічні насадження) для ведення 

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення.  

16. Надати Логвин Наталії Миколаївні дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 399 безоплатно у 

власність в садівничому товаристві «Восход» площею 0,0405 га (у тому числі 

по угіддях: 0,0405 га – багаторічні насадження) для ведення індивідуального 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення.  

17. Надати Тюпі Дмитру Юрійовичу дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 91 безоплатно у 

власність в садовому товаристві «Урожай» площею 0,0685 га (у тому числі 

по угіддях: 0,0685 га – багаторічні насадження) для ведення індивідуального 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення.  

18. 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 

 

 

 

 

 

 
Шевченко 22 09 49 


