
ПРОЄКТ № 4048 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

 СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  "___"  _________ 2020 року                            № _____ 
 

Про надання дозволів на розроблення  

проєктів 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 міста 

Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Надати Курильчику Володимиру Володимировичу дозвіл на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

вул. Летовищна, 27, ділянка № 670 орієнтовною площею 0,0551га (у тому числі 

по угіддях: 0,0551 га – багаторічні насадження) для індивідуального 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

 

2. Надати Анощенко Світлані Вікторівні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Дружня, 37, ділянка № 504 

орієнтовною площею 0,0462 га (у тому числі по угіддях: 0,0462 га – багаторічні 

насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

 

3. Надати Деморацькому Дмитру Володимировичу дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у 

власність в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Дружня, 59, ділянки 

№ 478, 480 орієнтовною площею 0,0925 га (у тому числі по угіддях: 0,0925 га – 

багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 
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4. Надати Ківі Олександру Валентиновичу дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Дружня, 81, ділянка № 452 

орієнтовною площею 0,0484 га (у тому числі по угіддях: 0,0484 га – багаторічні 

насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

 

5. Надати Котову Олександру Геннадійовичу дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Дружня, 51, ділянка 

№ 490 орієнтовною площею 0,0444 га (у тому числі по угіддях: 0,0444 га – 

багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

 

6. Надати Кузівій Світлані Федорівні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Гранична, 121, ділянка № 66 

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

насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

 

7. Надати Панченку Олександру Володимировичу дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у 

власність в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Лагідна, 78, ділянки 

№ 539, 541 орієнтовною площею 0,0899 га (у тому числі по угіддях: 0,0899 га – 

багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

 

8. Надати Галь Катерині Володимирівні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

громадській організації “Садове товариство “Дар”, вул. Фермерська, ділянка  

№ 109 орієнтовною площею 0,0595 га (у тому числі по угіддях: 0,0595 га – 

багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

 

9. Надати Перехрест Ользі Вікторівні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

громадській організації “Садове товариство “Восход-1”, ділянка № 34 

орієнтовною площею 0,0573 га (у тому числі по угіддях: 0,0573 га – багаторічні 

насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення 

 

10. Надати Шевченко Олені Григорівні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у власність в 
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громадській організації “Садівницьке товариство “Дружба”, ділянки № 

771, 772 орієнтовною площею 0,0856 га (у тому числі по угіддях: 0,0856 га – 

багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

 

11. Надати Шевченко Івану Ігоровичу дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у власність в 

громадській організації “Садівницьке товариство “Дружба”, ділянки № 769, 770 

орієнтовною площею 0,0826 га (у тому числі по угіддях: 0,0826 га – багаторічні 

насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

 

12. 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 

О.Мосіна. 

 

 

 

Міський голова                         Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ксенія Василенко 22 09 49 


