
ПРОЄКТ № 792 

 
 

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” та розглянувши звернення громадян, Кропивницька міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Надати Кірсанову Олександру Володимировичу дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в садівницькому товаристві “Аграрник”, ділянка № 548, орієнтовною 

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

для індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

2. Надати Спірідоновій Валіді Миколаївні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність  

в садівницькому товаристві “Аграрник”, ділянка № 613, орієнтовною площею 

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

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

3. Надати Кірсанову Валері Олександровичу дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в садівницькому товаристві “Аграрник”, ділянка № 547, орієнтовною 

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

для індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

4. Надати Телятніковій Катерині Сергіївні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно  

у власність в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Дружня, 52, 

орієнтовною площею 0,0558 га (у тому числі по угіддях: 0,0558 га – багаторічні 

насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 
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5. Надати Алєксандрову Олександру Вікторовичу дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно  

у власність в громадській організації “Садівницьке товариство “Дружба”,  

ділянки № 1071, 1073, 1075, 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 Малій Яні Станіславівні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садовому товаристві “Комунальник”, вул. Проліскова, 311/313, орієнтовною 

площею 0,1030 га (у тому числі по угіддях: 0,1030 га – багаторічні насадження) 

для індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

7. Надати Юшкевичу Андрію Васильовичу дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

громадській організації “Мікрорайон садовий”, пров. Мальовничий, ділянка  

№ 455, орієнтовною площею 0,0637 га (у тому числі по угіддях: 0,0637 га – 

багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

8. Надати Дудніченко Вірі Василівні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

громадській організації “Мікрорайон садовий”, пров. Світанковий, ділянка  

№ 3, орієнтовною площею 0,0660 га (у тому числі по угіддях: 0,0660 га – 

багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

9. Надати Данилків Ользі Миколаївні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садівницькому товаристві “Аграрник”, ділянка № 956, орієнтовною площею 

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

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

10. Надати Хрипливій Людмилі Семенівні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садовому товаристві “Комунальник”, вул. Полунична, 475 орієнтовною площею 

0,0525 га (у тому числі по угіддях: 0,0525 га – багаторічні насадження) для 

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

11. Надати Малик Олені Анатоліївні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садівницькому товаристві “Аграрник”, ділянка № 778, орієнтовною площею 

0,0786 га (у тому числі по угіддях: 0,0786 га – багаторічні насадження) для 

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 
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12. Надати Коваленку Олександру Олександровичу дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в садівницькому товаристві “Аграрник”, ділянка № 656, 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 Царенко Людмилі Миколаївні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садівницькому товаристві “Аграрник”, ділянка № 595, орієнтовною площею 

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

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

14. Надати Бабану Михайлу Юрійовичу дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

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

№ 297, 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 Стельмах Галині Іванівні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садівницькому товаристві “Аграрник”, ділянка № 657, орієнтовною площею 

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

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

16. Надати Овчаренку Василю Михайловичу дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в садівницькому товаристві “Аграрник”, ділянка № 600, орієнтовною 

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

для індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

17. Надати Ковалю Олександру Сергійовичу дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно  

у власність в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Лагідна 57/59, 

орієнтовною площею 0,0850 га (у тому числі по угіддях: 0,0850 га – багаторічні 

насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

18. Надати Чернікову Юрію Володимировичу дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в громадській організації “Садове товариство “Дар”,  

вул. Фермерська, ділянка № 87, орієнтовною площею 0,1200 га (у тому числі по 

угіддях: 0,1200 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

19. Надати Письмак Ользі Миколаївні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 
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громадській організації “Садове товариство “Дар”, вул. Росинкова, ділянка  

№ 307, орієнтовною площею 0,0690 га (у тому числі по угіддях: 0,0690 га – 

багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

20. Надати Марченко Світлані Валентинівні дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в громадській організації “Садове товариство “Дар”,  

вул. Фермерська, ділянка № 99, орієнтовною площею 0,0963 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0963 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

21. Надати Можоровій Світлані Олександрівні дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в садівницькому товаристві “Аграрник”, ділянка № 894, орієнтовною 

площею 0,0791 га (у тому числі по угіддях: 0,0791 га – багаторічні насадження) 

для індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

22. Надати Мілай Артему Юрійовичу дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садівницькому товаристві “Аграрник”, ділянка № 790, орієнтовною площею  

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

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

23. Надати Кожухару Олегу Борисовичу дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

кіровоградському міському товаристві садоводів-любителів “Будівельник”,  

ділянка № 71, орієнтовною площею 0,0319 га (у тому числі по угіддях:  

0,0319 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

24. Надати Манич Анастасії Сергіївні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Салютна, 54, орієнтовною 

площею 0,0624 га (у тому числі по угіддях: 0,0624 га – багаторічні насадження) 

для індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

25. Надати Лісовенку Євгену Олександровичу дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

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

орієнтовною площею 0,1102 га (у тому числі по угіддях: 0,1102 га – багаторічні 

насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

26. Надати Українцю Олександру Миколайовичу дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Дружня, 54, 

орієнтовною площею 0,0522 га (у тому числі по угіддях: 0,0522 га – багаторічні 
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насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

27. Надати Малющаку Олександру Юхимовичу дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Салютна, 96, 

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

насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

28. Надати Іроденку Павлу Івановичу дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Гранична, 162, орієнтовною 

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

для індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

29. Надати Остапенку Ігору Васильовичу дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Гранична, 106, орієнтовною 

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

для індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

30. Надати Сидорюк Вікторії Олександрівні дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в садовому товаристві “Комунальник”, вул. Казкова, 133/198, 

орієнтовною площею 0,1007 га (у тому числі по угіддях: 0,1007 га – багаторічні 

насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

31. Надати Гліжинській Ларисі Іванівні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садовому товаристві “Комунальник”, вул. Оксамитова, 780, орієнтовною 

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

для індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

32. Надати Антошину Максиму Анатолійовичу дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в садовому товаристві “Комунальник”, пров. Агрономічний, 967, 

орієнтовною площею 0,0613 га (у тому числі по угіддях: 0,0613 га – багаторічні 

насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

33. Надати Шаповаловій Юлії Сергіївні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

громадській організації “Мікрорайон садовий”, пров. Струмковий, 444, 

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

насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 
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34. Надати Коваль Анатолію Вікторовичу дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

громадській організації “Мікрорайон садовий”, пров. Липовий, 10, орієнтовною 

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

для індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

35. Надати Нагаєву Дмитру Вікторовичу дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

громадській організації “Мікрорайон садовий”, ділянка № 309, орієнтовною 

площею 0,0566 га (у тому числі по угіддях: 0,0566 га – багаторічні насадження) 

для індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

36. Надати Андрущенко Вікторії Володимирівні дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно  

у власність в громадській організації “Мікрорайон садовий”,  

пров. Світанковий, 499, орієнтовною площею 0,0600 га (у тому числі по 

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

рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

37. Надати Підвалихаті Марії Іванівні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

громадській організації “Мікрорайон садовий”, пров. Медовий, 310, 

орієнтовною площею 0,0566 га (у тому числі по угіддях: 0,0566 га – багаторічні 

насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

38. Надати Бучукурі Наталії Анатоліїні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

громадській організації “Садове товариство “Урожай”, ділянка № 197/198, 

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

насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

39. Надати Скалівенко Наталії Юріївні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садовому товаристві “Тюльпан”, ділянка № 38, орієнтовною площею 0,1200 га 

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

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

40. Надати Кузьменко Олександрі Степанівні дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в громадській організації “Садівницьке товариство “Дружба”,  

ділянки № 1030 та № 1049, орієнтовною площею 0,1000 га (у тому числі по 

угіддях: 0,1000 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

41. Надати Овчаренко Віктору Михайловичу дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
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власність в громадській організації “Садівницьке товариство “Дружба”,  

ділянки № 1034 та № 1053, орієнтовною площею 0,1000 га (у тому числі по 

угіддях: 0,1000 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

42. Надати Кузьменко Віктору Валерійовичу дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в громадській організації “Садівницьке товариство “Дружба”,  

ділянки № 1032 та № 1051, орієнтовною площею 0,1000 га (у тому числі по 

угіддях: 0,1000 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

43. Надати Бадезі Марині Євгеніївні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

громадській організації “Садівницьке товариство “Дружба” ділянка № 467, 

орієнтовною площею 0,0813 га (у тому числі по угіддях: 0,0813 га – багаторічні 

насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

44. Надати Фетісову Володимиру Васильовичу дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в громадській організації “Мікрорайон садовий”, ділянка № 391, 

орієнтовною площею 0,0782 га (у тому числі по угіддях: 0,0782 га – багаторічні 

насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

45. Надати Яворській Дар’ї Станіславівні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

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

№ 138, орієнтовною площею 0,0614 га (у тому числі по угіддях: 0,0614 га – 

багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

46. Надати Яворській Ірині Григорівні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

громадській організації “Садове товариство “Дар”, вул. Ювілейна,  

ділянка № 243, орієнтовною площею 0,0243 га (у тому числі по угіддях:  

0,0243 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

 

47. Надати Мірошніченку Сергію Миколайовичу дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в громадській організації “Мікрорайон садовий”, пров. Зірковий, 

ділянка № 100, орієнтовною площею 0,0548 га (у тому числі по угіддях: 0,0548 

га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення. 

 

48. Надати Шустову Сергію Анатолійовичу дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в громадській організації “Мікрорайон садовий”, пров. Липовий, 
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ділянка № 243, орієнтовною площею 0,0584 га (у тому числі по угіддях:  

0,0584 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

 

49. Надати Щербині Любові Миколаївні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

кіровоградському міському товаристві садоводів-любителів “Будівельник”,  

ділянка № 106, орієнтовною площею 0,0500 га (у тому числі по угіддях:  

0,0500 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

 

50. Надати Санжарі Олегу Вікторовичу дозвіл на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

вул. Лагідна, 33 ділянка № 612, орієнтовною площею 0,0459 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0459 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

 

51. 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дар’я Корець 35 83 56 


