
 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 08 вересня 2020 року                                            № 3521 
 

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 звернення громадян, Міська рада міста 

Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Надати Гордєєвій Оксані Борисівні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність  

в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Дружня, 28, орієнтовною  

площею 0,0642 га (у тому числі по угіддях: 0,0642 га – багаторічні  

насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

2. Надати Скляніченко Кристині Миколаївні дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Гранична, 2,   

орієнтовною площею 0,0730 га (у тому числі по угіддях: 0,0730  га – 

багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

3. Надати Молоковій Валентині Григорівні дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, ділянка № 573, 

орієнтовною площею 0,0460 га (у тому числі по угіддях: 0,0460 га – 

багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

4. Надати Пекельник Олені Миколаївні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність  

в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Салютна, 123, орієнтовною  

площею 0,1200 га (у тому числі по угіддях: 0,1200 га – багаторічні  
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насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

 

5. Надати Фулзі Інні Миколаївні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у власність  

в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, ділянки № 276, 278, орієнтовною  

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

насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

6. Надати Терещенку Олександру Володимировичу дозвіл на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

безоплатно у власність в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”  

вул. Дружня, 106, орієнтовною площею 0,0442 га (у тому числі по угіддях: 

0,0442 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

7. Надати Катеринич Наталії Володимирівні дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Салютна, 23  

орієнтовною площею 0,0590 га (у тому числі по угіддях: 0,0590 га – 

багаторічні насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

8. Надати Щербань Вікторії Григорівні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Гранична, 24, 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 Будак Ользі Георгіївні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність  

в садівницькому товаристві “Аграрник”, ділянка № 269, орієнтовною  

площею 0,0807 га (у тому числі по угіддях: 0,0807 га – багаторічні  

насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

10. Надати Олійник Анастасії Сергіївні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність  

в садівницькому товаристві “Аграрник”, ділянка № 1034, орієнтовною  

площею 0,0700 га (у тому числі по угіддях: 0,0700 га – багаторічні  

насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

11. Надати Івановій Олені Борисівні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність  

в садівницькому товаристві “Аграрник”, ділянка № 339, орієнтовною  
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площею 0,0800 га (у тому числі по угіддях: 0,0800 га – багаторічні  

насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

12. Надати Мілютіну Юрію Івановичу дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність  

в садівницькому товаристві “Аграрник”, ділянка № 48, орієнтовною площею 

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

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

13. Надати Ломановій Ірині Володимирівні дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в садівницькому товаристві “Дружба”, ділянка № 335, орієнтовною  

площею 0,0519 га (у тому числі по угіддях: 0,0519 га – багаторічні  

насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

14. Надати Кравченко Катерині Вікторівні дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у  

власність в садівницькому товаристві “Дружба”, ділянки № 1080, 1082, 1084, 

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 Кравченку Олександру Григоровичу дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у 

власність в садівницькому товаристві “Дружба”, ділянки № 1086, 1088, 

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

багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

16. Надати Михневичу Леоніду Володимировичу дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в садівницькому товаристві “Дружба”, ділянка № 1, орієнтовною  

площею 0,0597 га (у тому числі по угіддях: 0,0597 га – багаторічні  

насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

17. Надати Силці Тетяні Миколаївні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність  

в садовому товаристві “Дар”, ділянка № 224, орієнтовною  

площею 0,0686 га (у тому числі по угіддях: 0,0686 га – багаторічні  

насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

18. Надати Величку Олександру Миколайовичу дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у  
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власність в садовому товаристві “Дар”, ділянка № 64, орієнтовною площею 

0,0578 га (у тому числі по угіддях: 0,0578 га – багаторічні насадження) для 

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

19. Надати Маслюковій Анні Віталіївні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність  

в громадській організації “Мікрорайон Садовий”, ділянка № 8, орієнтовною  

площею 0,0672 га (у тому числі по угіддях: 0,0672 га – багаторічні  

насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

20. Надати Панасенку Сергію Олександровичу дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в садовому товаристві “Комунальник”, вул. Фруктова, 122,  

орієнтовною площею 0,0511 га (у тому числі по угіддях: 0,0511 га – 

багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

21. Контроль за виконанням цього 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тетяна Антонова 35 83 56 


