
Доопрацьований 31.03.2021 р. 

ПРОЄКТ № 126 

 
 

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, враховуючи право громадян на безоплатну приватизацію для 

індивідуального садівництва, довідки, що посвідчують членство громадян 

в садових товариствах, розглянувши заяви громадян, Кропивницька міська 

рада 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Надати Фетісову Андрію Володимировичу дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Салютна, 66, 

орієнтовною площею 0,0618 га (у тому числі по угіддях: 0,0618 га – багаторічні 

насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 
 

2. Надати Білоног Світлані Олександрівні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Гранична, 182, орієнтовною 

площею 0,0584 га (у тому числі по угіддях: 0,0584 га – багаторічні насадження) 

для індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 
 

3. Надати Петренку Дмитру Вадимовичу дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Салютна, 18, орієнтовною 

площею 0,0685 га (у тому числі по угіддях: 0,0685 га – багаторічні насадження) 

для індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 
 

4. Надати Ізрайловій Наталії Миколаївні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 
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садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Лагідна, 27 орієнтовною площею 

0,0492 га (у тому числі по угіддях: 0,0492 га – багаторічні насадження) для 

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 
 

5. Надати Савченко Тетяні Станіславівні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Салютна, 28, орієнтовною 

площею 0,0650 га (у тому числі по угіддях: 0,0650 га – багаторічні насадження) 

для індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 
 

6. Надати Климасенко Ларисі Іванівні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Салютна, 126, орієнтовною 

площею 0,0671 га (у тому числі по угіддях: 0,0671 га – багаторічні насадження) 

для індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 
 

7. Надати Брижатюк Діні Миколаївні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Летовищна, 27/28 орієнтовною 

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

для індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 
 

8. Надати Артеменку Олексію Івановичу дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у власність в 

садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Летовищна, 22 та 

вул. Лагідна, 49, орієнтовною площею 0,1063 га (у тому числі по угіддях: 

0,1063 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення. 
 

9. Надати Олійнику Костянтину Миколайовичу дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Лагідна, 132/133, 

орієнтовною площею 0,1196 га (у тому числі по угіддях: 0,1196 га – багаторічні 

насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 
 

10. Надати Арделяну Івану Сергійовичу дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Летовищна, 14 орієнтовною 

площею 0,0422 га (у тому числі по угіддях: 0,0422 га – багаторічні насадження) 

для індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 
 

11. Надати Шаманському Олегу Сергійовичу дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
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власність в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Салютна, 129, 

орієнтовною площею 0,0625 га (у тому числі по угіддях: 0,0625 га – багаторічні 

насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 
 

12. Надати Козакул Марині Сергіївні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Салютна, 164, орієнтовною 

площею 0,0792 га (у тому числі по угіддях: 0,0792 га – багаторічні насадження) 

для індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 
 

13. Надати Звягіній Галині Олександрівні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Дружня, 128, орієнтовною 

площею 0,0452 га (у тому числі по угіддях: 0,0452 га – багаторічні насадження) 

для індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 
 

14. Надати Кривому Олександру Ігоровичу дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Дружня, 171 орієнтовною 

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

для індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 
 

15. Надати Терещенку Олександру Володимировичу дозвіл на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

безоплатно у власність в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”,  

вул. Дружня, 104/106, орієнтовною площею 0,0875 га (у тому числі по угіддях: 

0,0875 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення. 
 

16. 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 

 

 

 

 

 

 
Тетяна Антонова 35 83 56 


