
ПРОЕКТ №1051  
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

  СЕСІЯ  СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від «__»_________2017 року                                            № ___                                          
 

Про надання  дозволів на розроблення  

проектів землеустрою щодо відведення  

земельних ділянок для ведення садівництва 
  

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,  

Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати Штаньку Василю Івановичу  дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садівницькому товаристві «Дружба», ділянка № 60  орієнтовною  

площею 0,0672 га (у тому числі по угіддях: 0,0672  га – багаторічні 

насадження), для індивідуального садівництва   за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

2. Надати Леонтюку Олександру Петровичу дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва», ділянка № 366  

орієнтовною площею 0,0587 га (у тому числі по угіддях: 0,0587  га – 

багаторічні насадження), для індивідуального садівництва  за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

3. Надати Бевз Наталі Петрівні дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садівничому товаристві «ім. Тимірязєва», ділянка № 400  орієнтовною 

площею 0,0613 га (у тому числі по угіддях: 0,0613  га – багаторічні 

насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

4. Надати Шатохіну Олександру Павловичу дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва», ділянка № 390  

орієнтовною площею 0,0593 га (у тому числі по угіддях: 0,0593  га – 

багаторічні насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 
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5. Надати Коваленко Марії Степанівні дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва», ділянка № 263  

орієнтовною площею 0,0684 га (у тому числі по угіддях: 0,0684  га – 

багаторічні насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

6. Надати Дроздовій Світлані Геннадіївні дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва», ділянка № 507  

орієнтовною площею 0,0792 га (у тому числі по угіддях: 0,0792  га – 

багаторічні насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

7. Надати Радьку Валентину Олексійовичу дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва», ділянка № 861  

орієнтовною площею 0,1056 га (у тому числі по угіддях: 0,1056  га – 

багаторічні насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

8. Надати Донцю Андрію Олеговичу дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садівничому товаристві «ім. Тимірязєва», ділянка № 435  орієнтовною 

площею 0,0520 га (у тому числі по угіддях: 0,0520  га – багаторічні 

насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

9. Надати Яцканичу Віктору Михайловичу дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва», ділянка № 551  

орієнтовною площею 0,0440 га (у тому числі по угіддях: 0,0440  га – 

багаторічні насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

10. Надати Яцканичу Анатолію Михайловичу дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва», ділянка № 553  

орієнтовною площею 0,0440 га (у тому числі по угіддях: 0,0440  га – 

багаторічні насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

11. Надати Білоусу Олександру Олександровичу  дозвіл на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

безоплатно у власність в садовому товаристві «Червона зірка», ділянка № 387 

орієнтовною площею 0,0654 га (у тому числі по угіддях: 0,0654  га – 

багаторічні насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

12. Надати Ігнатовій Наталії Михайлівні  дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в садовому товаристві «Червона зірка»,  
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ділянка № 161-162 орієнтовною площею 0,1200 га (у тому числі по  

угіддях: 0,1200  га – багаторічні насадження), для індивідуального 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

13. Надати Ромашиній Валентині Павлівні  дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в садовому товаристві «Червона зірка», ділянка № 455 орієнтовною 

площею 0,0640 га (у тому числі по угіддях: 0,0640  га – багаторічні 

насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

14.  Надати Голубу Роману Юрійовичу  дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садовому товаристві «Червона зірка», ділянка № 290 орієнтовною  

площею 0,0606 га (у тому числі по угіддях: 0,0606  га – багаторічні 

насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

15. Надати Чепізі Леоніду Васильовичу  дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садівничому товаристві «Аграрник», ділянка № 724 орієнтовною  

площею 0,0780 га (у тому числі по угіддях: 0,0780  га – багаторічні 

насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

16. Надати Красновій Любові Степанівні  дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в садівничому товаристві «Гірник», ділянка № 54 орієнтовною 

площею 0,1190 га (у тому числі по угіддях: 0,1190  га – багаторічні 

насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

17. Надати Чміль Лілії Миколаївні  дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садовому товаристві «50 років Жовтня», ділянка № 116 орієнтовною  

площею 0,0630 га (у тому числі по угіддях:  0,0630  га – багаторічні 

насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

18.  Надати Дацькій Валентині Олександрівні  дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в садовому товаристві «50 років Жовтня», ділянка № 360 

орієнтовною площею 0,0730 га (у тому числі по угіддях:  0,0730  га – 

багаторічні насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

19.  Надати Шамку Євгенію Євгенійовичу  дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в садовому товаристві «50 років Жовтня», ділянка № 135 

орієнтовною площею 0,0600 га (у тому числі по угіддях:  0,0600  га – 

багаторічні насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 
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20. Надати Коваленко Тамілі Анатоліївні  дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в садівницькому товаристві «Дружба», ділянка № 328  орієнтовною  

площею 0,0693 га (у тому числі по угіддях: 0,0693  га – багаторічні 

насадження), для індивідуального садівництва   за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

21. Надати Мудраку Миколі Григоровичу  дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в садовому товаристві «Червона зірка», ділянка № 58 орієнтовною  

площею 0,1029 га (у тому числі по угіддях: 0,1029  га – багаторічні 

насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

22. Надати Котану Івану Васильовичу  дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садівницькому товаристві «Дружба», ділянка № 869 орієнтовною  

площею 0,0899 га (у тому числі по угіддях: 0,0899  га – багаторічні 

насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

23. Надати Шевченко Юлії Григорівні  дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садівницькому товаристві «Дружба», ділянка № 262 орієнтовною  

площею 0,0535 га (у тому числі по угіддях: 0,0535  га – багаторічні 

насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

24. Надати Дмитруху Олександру Васильовичу  дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в садовому товаристві «Комунальник», ділянка № 992 орієнтовною  

площею 0,0603 га (у тому числі по угіддях: 0,0603  га – багаторічні 

насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

25. Надати Короп Ользі Василівні  дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садовому товаристві «Комунальник», ділянка № 556 орієнтовною  

площею 0,0505 га (у тому числі по угіддях: 0,0505  га – багаторічні 

насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

26. Надати Штефурі Людмилі Володимирівні дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва», ділянка № 428 

орієнтовною площею 0,0428 га (у тому числі по угіддях: 0,0428  га – 

багаторічні насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

27. Надати Данильцю Віктору Леонідовичу дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва», ділянка № 609 
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орієнтовною площею 0,0916 га (у тому числі по угіддях: 0,0916  га – 

багаторічні насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

28. Надати Доценку Віталію Олександровичу дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва», ділянка № 692 

орієнтовною площею 0,0831 га (у тому числі по угіддях: 0,0831 га – 

багаторічні насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

29. Надати Ханас Ніні Іванівні  дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садовому товаристві «50 років Жовтня», ділянка № 288 орієнтовною площею 

0,0665 га (у тому числі по угіддях:  0,0665  га – багаторічні насадження), для 

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

30. Надати Брайковій Марії Григорівні  дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садовому товаристві «50 років Жовтня», ділянка № 219 орієнтовною площею 

0,0614 га (у тому числі по угіддях:  0,0614  га – багаторічні насадження), для 

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

31. Надати Яришу Василю Анатолійовичу  дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в садовому товаристві «Червона зірка», ділянка № 401 орієнтовною  

площею 0,0605 га (у тому числі по угіддях: 0,0605  га – багаторічні 

насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

32. Надати Юшкевич Наталії Вікторівні  дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в садовому товаристві «Червона зірка», ділянка № 480 орієнтовною  

площею 0,0670 га (у тому числі по угіддях: 0,0670  га – багаторічні 

насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

33. 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 

 

 

 
Сесмій 22 09 49  


