
ПРОЄКТ №  130 

 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від "___"  _________ 2021 року                            № _____ 
 

Про надання дозволів на розроблення  

проєктів землеустрою щодо відведення  

земельних ділянок громадянам  

в садових товариствах 
  

Керуючись статтею 144 Конституції України, статтями 12, 116, 118, 121, 

Земельного кодексу України, пунктом 34 статті 26 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, статтею 50 Закону України “Про 

землеустрій та розглянувши заяви громадян, Кропивницька міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Надати Капустіній Людмилі Миколаївні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садівницькому товаристві “Аграрник”, ділянка № 771 орієнтовною площею 

0,0787 га (у тому числі по угіддях: 0,0787 га – багаторічні насадження) для 

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

 

2. Надати Биковщенко Ілоні Вікторівні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садівницькому товаристві “Аграрник”, ділянка № 575 орієнтовною площею 

0,0800 га (у тому числі по угіддях: 0,0800 га – багаторічні насадження) для 

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

 

3. Надати Романову Олексію Петровичу дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садівницькому товаристві “Аграрник”, ділянка № 574 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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4. Надати Ветриченко Вірі Олексіївні дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в садівницькому товаристві “Аграрник”, ділянка № 994 орієнтовною 

площею 0,0840 га (у тому числі по угіддях: 0,0840 га – багаторічні насадження) 

для індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

 

5. Надати Чайці Юлії Олександрівні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садівницькому товаристві “Аграрник”, ділянка № 973 орієнтовною площею 

0,0797 га (у тому числі по угіддях: 0,0797 га – багаторічні насадження) для 

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

 

6. Надати Корнєєвій Ганні Вікторівні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садівницькому товаристві “Аграрник”, ділянка № 98 орієнтовною площею 

0,0787 га (у тому числі по угіддях: 0,0787 га – багаторічні насадження) для 

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

 

7. Надати Левіну Євгенію Андрійовичу дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садівницькому товаристві “Аграрник”, ділянка № 497 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 Клименко Тамарі Іванівні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садовому товаристві “Мікрорайон Садовий”, пров. Струмковий, 49 

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

насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

 

9. Надати Чабану Сергію Петровичу дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садовому товаристві “Мікрорайон Садовий”, пров. Мальовничий, 449 

орієнтовною площею 0,0610 га (у тому числі по угіддях: 0,0610 га – багаторічні 

насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

 

10. Надати Нєдовій Юлії Миколаївні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в  
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садовому товаристві “Мікрорайон Садовий”, вул. Колоскова, 45 

орієнтовною площею 0,0969 га (у тому числі по угіддях: 0,0969 га – багаторічні 

насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

 

11. Надати Брикульському Владиславу Ігоровичу дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в садовому товаристві “Мікрорайон Садовий”, пров. Липовий, 263 

орієнтовною площею 0,0622 га (у тому числі по угіддях: 0,0622 га – багаторічні 

насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

 

12. Надати Гаврилюк Анастасії Іванівні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садовому товаристві “Мікрорайон Садовий”, пров. Ромашковий, 392 

орієнтовною площею 0,0673 га (у тому числі по угіддях: 0,0673 га – багаторічні 

насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

 

13. Надати Тармоловій Тетяні Володимирівні дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в садовому товаристві “Мікрорайон Садовий”, пров. Липовий, 244 

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

насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

 

14. Надати Демешко Лідії Григорівні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садовому товаристві “Мікрорайон Садовий”, пров. Струмковий, 429 

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

насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

 

15. Надати Дерев’янко Любов Леонідівні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садовому товаристві “Мікрорайон Садовий”, пров. Медовий, 205 орієнтовною 

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

для індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

 

16. Надати Лісничій Наталії Володимирівні дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в садовому товаристві “Мікрорайон Садовий”, пров. Медовий, 207 

орієнтовною площею 0,0600 га (у тому числі по угіддях: 0,0600га – багаторічні 
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насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

 

17. Надати Чабан Ользі Валентинівні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садовому товаристві “Дар”, вул. Фермерська, ділянка № 259 орієнтовною 

площею 0,0574 га (у тому числі по угіддях: 0,0574 га – багаторічні насадження) 

для індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

 

 18. Надати Кальку Віктору Яковичу дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садовому товаристві “Дар”, вул. Росинкова, ділянка № 115 орієнтовною  

площею 0,0633 га (у тому числі по угіддях: 0,0633 га – багаторічні насадження) 

для індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

 

 19. Надати Флорі Василю Васильовичу дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садовому товаристві “Дар”, вул. Стрілецька, ділянка № 214 орієнтовною 

площею 0,0592 га (у тому числі по угіддях: 0,0592 га – багаторічні насадження) 

для індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

 

 20. Надати Дейнеко Людмилі Миколаївні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садовому товаристві “Дар”, вул. Стрілецька, ділянка № 209 орієнтовною 

площею 0,0540 га (у тому числі по угіддях: 0,0540 га – багаторічні насадження) 

для індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

 

 21. Надати Макаренку Олександру Сергійовичу дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в садовому товаристві “Дар”, вул. Ювілейна, ділянка № 253 

орієнтовною площею 0,0576 га (у тому числі по угіддях: 0,0576 га – багаторічні 

насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

 

 22. Надати Кваші Олександру Валерійовичу дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в садовому товаристві “Дар”, вул. Фермерська, ділянка № 100 

орієнтовною площею 0,0617 га (у тому числі по угіддях: 0,0617 га – багаторічні 

насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 
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 23. Надати Смакоузу Дмитру Олександровичу дозвіл на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

безоплатно у власність в садовому товаристві “Дар”, вул. Сучасна, ділянка № 

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

багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення 

 

 24. Надати Кочаряну Вагану Самвеловичу дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

Кіровоградському міському товаристві садоводів-любителів “Будівельник”, 

ділянка № 58 орієнтовною площею 0,0650 га (у тому числі по угіддях: 

0,0650 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

 

 25. Надати Рижонок Анастасії Андріївні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

Кіровоградському міському товаристві садоводів-любителів “Будівельник”, 

ділянка № 11 орієнтовною площею 0,0300 га (у тому числі по угіддях: 0,0300 га 

– багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

 

26. Надати Бучкурі Наталії Анатоліївні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у власність в 

садовому товаристві “Урожай”, ділянки № 197, 198 орієнтовною площею 

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

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

 

27. Надати Гончаренко Лілії Миколаївні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у власність в 

садовому товаристві “Урожай”, ділянки № 96, 97 орієнтовною площею  

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

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

 

28. Надати Кривенко Людмилі В’ячеславівні дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в садовому товаристві “Восход-1”, ділянка № 27 орієнтовною 

площею 0,0560 га (у тому числі по угіддях: 0,0560 га – багаторічні насадження) 

для індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

 

29. Надати Новаку Станіславу В’ячеславовичу дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у 

власність в садовому товаристві “Комунальник”, вул. Ранкова, ділянки № 730, 
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721 орієнтовною площею 0,1200 га (у тому числі по угіддях:  

0,1200 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

 

30. Надати Огребі Ользі Василівні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садівничому товаристві “Восход”, ділянка № 12 орієнтовною площею 0,0511га 

(у тому числі по угіддях: 0,0511 га – багаторічні насадження) для 

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

 

31. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань екології, земельних відносин та комунальної власності та 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

О.Мосіна. 

 

 

 

Міський голова                         Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ксенія Василенко 35 83 56 


