
ПРОЕКТ № 1721   
УКРАЇНА 

 
МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 
 СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  "___"  _________ 2018 року                            № _____ 
 

Про надання  дозволів на  
розроблення проектів землеустрою  
щодо відведення земельних ділянок  
громадянам 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, міська 
рада 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Надати Катані Галині Леонідівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 
садівницькому товаристві «Аграрник», ділянка № 832 орієнтовною  
площею 0,0800 га (у тому числі по угіддях: 0,0800 га – багаторічні 
насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

2. Надати Кодемі Олені Григорівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 
садівницькому товаристві «Аграрник», ділянка № 193 орієнтовною  
площею 0,0790 га (у тому числі по угіддях: 0,0790 га – багаторічні 
насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

3. Надати Кодемі Андрію Сергійовичу дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 
садівницькому товаристві «Аграрник», ділянка № 192 орієнтовною  
площею 0,0789 га (у тому числі по угіддях: 0,0789 га – багаторічні 
насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

4. Надати Навроцькому Віталію Сергійовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність в садівницькому товаристві «Аграрник», ділянка № 331 
орієнтовною площею 0,0800 га (у тому числі по угіддях: 0,0800 га – 
багаторічні насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

5. Надати Гнатушенко Наталії Валентинівні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність в садівницькому товаристві «Аграрник», ділянка № 1013 
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орієнтовною площею 0,0800 га (у тому числі по угіддях: 0,0800 га 
– багаторічні насадження), для індивідуального садівництва за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення. 

6. Надати Навроцькій Надії Василівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 
садівницькому товаристві «Аграрник», ділянка № 398 орієнтовною  
площею 0,0800 га (у тому числі по угіддях: 0,0800 га – багаторічні 
насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

7. Надати Возник Світлані Сергіївні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 
садівницькому товаристві «Аграрник», ділянка № 330 орієнтовною  
площею 0,0800 га (у тому числі по угіддях: 0,0800 га – багаторічні 
насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

8. Надати Гнатущенку Максиму Іллічу дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 
садівницькому товаристві «Аграрник», ділянка № 1014 орієнтовною  
площею 0,0797 га (у тому числі по угіддях: 0,0797 га – багаторічні 
насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

9. Надати Бондаренку Дмитру Анатолійовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність в садівницькому товаристві «Аграрник», ділянка № 947  
орієнтовною площею 0,0800 га (у тому числі по угіддях: 0,0800 га – 
багаторічні насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

10. Надати Гуці Світлані Азісовні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 
садівницькому товаристві «Аграрник», ділянка № 768 орієнтовною  
площею 0,0791 га (у тому числі по угіддях: 0,0791 га – багаторічні 
насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

11. Надати Ляшенко Валентині Юріївні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 
садівницькому товаристві «Аграрник», ділянка № 599 орієнтовною  
площею 0,0800 га (у тому числі по угіддях: 0,0800 га – багаторічні 
насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

12. Надати Приходько Тетяні Володимирівні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у  
власність в садівницькому товаристві «Аграрник», ділянка № 389 
орієнтовною площею 0,0800 га (у тому числі по угіддях: 0,0800 га – 
багаторічні насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 
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13. Надати Ткаченко Ользі Григорівні дозвіл на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
безоплатно у власність в садовому товаристві «Комунальник», ділянки № 
145, 152 орієнтовною площею 0,1002 га (у тому числі по угіддях: 0,1002 га – 
багаторічні насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

14. Надати Вороні Сергію Олександровичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність в садовому товаристві «Комунальник», ділянка № 898   
орієнтовною площею 0,0578 га (у тому числі по угіддях: 0,0578 га – 
багаторічні насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

15. Надати Долбіній Наталі Володимирівні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність в садовому товаристві «Комунальник», ділянка № 31 орієнтовною 
площею 0,0503 га (у тому числі по угіддях: 0,0503 га – багаторічні 
насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

16. Надати Наумкіній Ганні Панкратіївні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у  
власність в садовому товаристві «Комунальник», ділянки № 839, 848   
орієнтовною площею 0,1200 га (у тому числі по угіддях: 0,1200 га – 
багаторічні насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

17. Надати Орленко Людмилі Данилівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у власність в 
садовому товаристві «Комунальник», ділянки № 131, 167 орієнтовною 
площею 0,0965  га (у тому числі по угіддях: 0,0  га – багаторічні насадження), 
для індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

18. Надати Колоту Володимиру Петровичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність в садовому товаристві «Комунальник», ділянка № 645   
орієнтовною площею 0,0490 га (у тому числі по угіддях: 0,0490 га – 
багаторічні насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

19. Надати Доматашенко Олені Михайлівні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність в садовому товаристві «Комунальник», ділянка № 825  
орієнтовною площею 0,0619 га (у тому числі по угіддях: 0,0619 га –  
багаторічні насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

20. Надати Опалєніку Анатолію Вячеславовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність в садовому товаристві «Комунальник», ділянка № 759   



 4   
орієнтовною площею 0,0605 га (у тому числі по угіддях: 0,0605 га 
– багаторічні насадження), для індивідуального садівництва за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення. 

21. Надати Ситнику Юрію Борисовичу дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у власність в 
садівничому товаристві «ім. Тимірязєва», ділянки № 550, 653 орієнтовною 
площею 0,0991 га (у тому числі по угіддях: 0,0991 га – багаторічні 
насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

22. Надати Яровій Ользі Ігорівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 
садівничому товаристві «ім. Тимірязєва», ділянка № 275 орієнтовною 
площею 0,0730 га (у тому числі по угіддях: 0,0730 га – багаторічні 
насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

23. Надати Суворовій Людмилі Вікторівні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва», ділянка № 142 
орієнтовною площею 0,0582 га (у тому числі по угіддях: 0,0582 га –  
багаторічні насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

24. Надати Гришко Валентині Василівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 
садівничому товаристві «ім. Тимірязєва», ділянка № 164 орієнтовною 
площею 0,0910 га (у тому числі по угіддях: 0,0910 га – багаторічні 
насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

25. Надати Чернишову Олександру Євгенійовичу дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
безоплатно у власність в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва»,  
ділянка №  345 орієнтовною площею 0,0604 га (у тому числі по  
угіддях: ,0604 га – багаторічні насадження), для індивідуального садівництва 
за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

26. Надати Виноградовій Тамарі Порфирівні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва», ділянка № 138  
орієнтовною площею 0,0632 га (у тому числі по угіддях: 0,0632 га – 
багаторічні насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

27. Надати Танасійчук Любові Петрівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 
садівницькому товаристві «Дружба», ділянка № 516 орієнтовною  
площею 0,0568 га (у тому числі по угіддях: 0,0568 га – багаторічні 
насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 
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28. Надати Нагорній Марії Геннадіївні дозвіл на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
безоплатно у власність в садівницькому товаристві «Дружба», ділянки №  
1054, 1056 орієнтовною площею 0,0836 га (у тому числі по угіддях: 0,0836 га 
– багаторічні насадження), для індивідуального садівництва за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення. 

29. Надати Салоусу Сергію Михайловичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у 
власність в садівницькому товаристві «Дружба», ділянки №  526, 528  
орієнтовною площею 0,0966 га (у тому числі по угіддях: 0,0966 га – 
багаторічні насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

30. Надати Король Катерині Василівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 
садівницькому товаристві «Дружба», ділянка № 551 орієнтовною  
площею 0,0495 га (у тому числі по угіддях: 0,0495 га – багаторічні 
насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

31. Надати Сухоносенку Антону Ігоровичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність в садівницькому товаристві «Дружба», ділянка № 936   
орієнтовною площею 0,0627 га (у тому числі по угіддях: 0,0627 га – 
багаторічні насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

32. Надати Кудіній Юлії Вікторівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у власність в 
садівницькому товаристві «Дружба», ділянки № 530, 532 орієнтовною 
площею 0,0900 га (у тому числі по угіддях: 0,0900 га – багаторічні 
насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

33. Надати Поліщук Раїсі Олександрівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 
садовому товаристві «50 років Жовтня», ділянка № 163-а орієнтовною 
площею 0,0428 га (у тому числі по угіддях: 0,0428 га – багаторічні 
насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

34. Надати Пилипенко Надії Андріївні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в  
садовому товаристві «50 років Жовтня», ділянка № 137 орієнтовною  
площею 0,0624 га (у тому числі по угіддях: 0,0624 га – багаторічні 
насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

35. Надати Громовій Вікторії Петрівні  дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 
садовому товаристві «50 років Жовтня», ділянка № 106  орієнтовною 
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площею 0,0608 га (у тому числі по угіддях: 0,0608 га – багаторічні 
насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

36. Надати Кащук Вікторії Володимирівні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність в садовому товаристві «Червона зірка», ділянка № 120   
орієнтовною площею 0,06  га (у тому числі по угіддях: 0,06  га – багаторічні 
насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

 37. Надати Касяну Ігорю Валентиновичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність в садовому товаристві «Червона зірка», ділянка №  58 орієнтовною 
площею 0,06  га (у тому числі по угіддях: 0,06  га – багаторічні насадження), 
для індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

 38. Надати Соломасі Андрію Михайловичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у  
власність в садовому товаристві «Червона зірка», ділянка № 196-а  
орієнтовною площею 0,0639 га (у тому числі по угіддях: 0,0639 га – 
багаторічні насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

39. Надати Мошуренку Олександру Юрійовичу  дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність в садовому товаристві «Червона зірка», ділянка № 41 орієнтовною 
площею 0,0876 га (у тому числі по угіддях: 0,0876 га – багаторічні 
насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

40. Надати Погрібному Роману Миколайовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у 
власність в садівничому товаристві «Восход», ділянки № 29, 30, 35, 36   
орієнтовною площею 0,12  га (у тому числі по угіддях: 0,12  га – багаторічні 
насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення.  

41. 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 


