
ПРОЕКТ № 1590 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від «___»__________ 2017 року                           №  ______ 
 

Про внесення змін до рішень  

Кіровоградської міської ради 

  
 

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34                

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,                    

статтею 50 Закону України «Про землеустрій», статтею 12 Земельного 

кодексу України та розглянувши звернення  громадян, Кіровоградська міська 

рада 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни до пункту 9 рішення Кіровоградської міської ради  

від 30 березня 2016 року № 210 «Про надання громадянам дозволів на 

розроблення технічної документації із землеустрою в садових товариствах», 

а саме: слова «технічної документації із землеустрою» замінити на слова 

«проекту землеустрою». 

2. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради  

від 10 листопада 2016 року № 649 «Про надання Колесник О.В. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Вокзальній (біля будинку № 15/18)», а саме: слова «(у тому числі по 

угіддях: 0,0034 га – малоповерхова забудова) для ведення  садівництва за 

рахунок земель житлової та громадської забудови» замінити на слова  

«(у тому числі по угіддях: 0,0034 га – багаторічні насадження) для 

індивідуального садівництва, за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення».  

 

 

 

Міський голова                                        А.Райкович  

 

 

 

 

 

 

 
Антонова 22 09 49 
  



 
 

 
УКРАЇНА 

 
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
  ДРУГА СЕСІЯ  СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

від 30 березня 2016 року                           № 210                                          
 
Про надання громадянам дозволів  
на розроблення технічної документації  
із землеустрою в садових товариствах 
  
 

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34               
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,                
статтею 55 Закону України «Про землеустрій», статтями  12, 81, 116, 118,    
121 Земельного кодексу України та розглянувши звернення громадян, 
Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Надати Живицькій Валерії Валеріївні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) в садівницькому товаристві «Дружба», ділянка № 1060    
орієнтовною площею 0,0501 га – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

2. Надати Гаврилюку Дмитру Миколайовичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) в садівницькому товаристві «Дружба», ділянка № 564   
орієнтовною площею 0,1057 га – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

3. Надати Сухоносенко Ірині Анварівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) в садівницькому товаристві «Дружба», ділянка № 943   
орієнтовною площею 0,12 га – землі садів, для ведення садівництва  
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

4. Надати Подскальнюку Віталію Олександровичу дозвіл на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення  
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого  
надання безоплатно у власність) в садівницькому товаристві «Дружба»,  
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ділянка №  770  орієнтовною площею 0,0856 га – землі садів, для ведення 
садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

5. Надати Подскальнюк Марині Віталіївні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) в садівницькому товаристві «Дружба», ділянка № 769   
орієнтовною площею 0,0825 га – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

6. Надати Кузнєцовій Антоніні Іванівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва», ділянка № 354 
орієнтовною площею 0,0590 га – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

7. Надати Кузнєцову Володимиру Івановичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва», ділянка № 356  
орієнтовною площею 0,0590 га – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

8. Надати Романенку Михайлу Олександровичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва», ділянка № 605  
орієнтовною площею 0,0428 га – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

9. Надати Кормош Оксані Іванівні дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 
натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у власність) в 
садівничому товаристві «ім. Тимірязєва», ділянки № 165, 167  орієнтовною 
площею 0,12 га – землі садів, для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

10. Надати Міхасьову Володимиру Костянтиновичу дозвіл на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення  
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого  
надання безоплатно у власність) в садовому товаристві «50 років Жовтня», 
ділянка № 165 орієнтовною площею 0,0626 га – землі садів, для ведення 
садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

11. Надати Загребельному Сергію Григоровичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) в садовому товаристві «50 років Жовтня», ділянка № 134   
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орієнтовною площею 0,0608 га – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

12. Надати Осіпову Володимиру Олександровичу дозвіл на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення  
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання 
безоплатно у власність) в садовому товаристві «50 років Жовтня»,  
ділянка № 183 орієнтовною площею 0,0758 га – землі садів, для ведення 
садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

13. Надати Пентюхову Дмитру Вікторовичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) в садівницькому товаристві «Аграрник», ділянка № 440   
орієнтовною  площею 0,0777 га – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

14. Встановити, що площа вищевказаної земельної ділянки буде 
визначена після встановлення в натурі (на місцевості) меж земельних 
ділянок. 

15. 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  



ПРОЕКТ № 596   
УКРАЇНА 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

П’ЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від 10 листопада 2016 року                                     № 649 
 
Про надання Колесник О.В. дозволу  
на розроблення проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Вокзальній (біля будинку № 15/18) 
   

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  
Колесник О.В., Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 
1. Надати Колесник Олександрі Володимирівні  дозвіл на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Вокзальній (біля будинку № 15/18) площею 0,0034 га (у 
тому числі по угіддях: 0,0034 га – малоповерхова забудова), для ведення 
садівництва за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

2. 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 
  


