
 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 20 травня 2021 року         № 459 
 

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 Дубиній Ользі Володимирівні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Гранична, 34, орієнтовною 

площею 0,1190 га (у тому числі по угіддях: 0,1190 га – багаторічні насадження) 

для індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

 

2. Надати Колеснику Миколі Прокоповичу дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Гранична, 137/139, орієнтовною 

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

для індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

 

3. Надати Бойку Петру Афанасійовичу дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Гранична, 67, орієнтовною 

площею 0,0583 га (у тому числі по угіддях: 0,0583 га – багаторічні насадження) 

для індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

 

4. Надати Пономаренко Юлії Вікторівні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Дружня, 40, орієнтовною 

площею 0,0465 га (у тому числі по угіддях: 0,0465 га – багаторічні насадження) 
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для індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

 

5. Надати Корнійчук Ірині Миколаївні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Лагідна, 25, орієнтовною площею 

0,0471 га (у тому числі по угіддях: 0,0471 га – багаторічні насадження) для 

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

 

6. Надати Тульнову Ігорю Миколайовичу дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садовому товаристві “Комунальник”, вул. Ранкова, ділянка № 214, орієнтовною 

площею 0,0501 га (у тому числі по угіддях: 0,0501 га – багаторічні насадження) 

для індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

 

7. Надати Шакулі Олександру Миколайовичу дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в садовому товаристві “Комунальник”, вул. Казкова, ділянка № 713 

орієнтовною площею 0,0699 га (у тому числі по угіддях: 0,0699 га – багаторічні 

насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

 

8. Надати Савенко Юлії Дмитрівні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садовому товаристві “Комунальник”, вул. Горобинова, ділянка № 589, 

орієнтовною площею 0,0502 га (у тому числі по угіддях: 0,0502 га – багаторічні 

насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

 

9. Надати Самсоновій Олені Йосипівні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у власність в 

садівницькому товаристві “Дружба”, ділянки № 1093, 1095, орієнтовною 

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

для індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

 

10. Надати Хіжевській Надії Антонівні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садівницькому товаристві “Дружба”, ділянка № 501, орієнтовною площею 

0,0264 га (у тому числі по угіддях: 0,0264 га – багаторічні насадження) для 

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 
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11. Надати Краснощеченку Віктору Миколайовичу дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в садівницькому товаристві “Дружба”, ділянка № 46, орієнтовною 

площею 0,1118 га (у тому числі по угіддях: 0,1118 га – багаторічні насадження) 

для індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

 

12. Надати Бондаренко Ірині Василівні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садовому товаристві “Мікрорайон Садовий”, пров. Ромашковий,  

ділянка № 384, орієнтовною площею 0,0600 га (у тому числі по угіддях:  

0,0600 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення. 

 

13. Надати Чернезі Наталії Петрівні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садовому товаристві “Восход-1”, ділянка № 33, орієнтовною площею 0,0574 га 

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

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

 

14. Надати Білоус Тетяні Олександрівні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садовому товаристві “Дар”, вул. Сучасна, ділянка № 166, орієнтовною площею 

0,0617 га (у тому числі по угіддях: 0,0617 га – багаторічні насадження) для 

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

 

15. 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 

 


