
 

ПРОЄКТ № 1188 

 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА  
 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від “__” ________ 2022 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 Пілунській Юлії Михайлівни дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

громадській організації “Садове товариство “Дар”, пров. Яровий, ділянка № 21, 

орієнтовною площею 0,0625 га (у тому числі по угіддях: 0,0625 га – багаторічні 

насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

2. Надати Шевченко Ганні Тимофіївні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність  

в садівницькому товаристві “Комунальник”, вул. Серпанкова,  ділянка № 534, 

орієнтовною площею 0,0521 га (у тому числі по угіддях: 0,0521 га – багаторічні 

насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

3. Надати Авраменко Інні Олегівні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

громадській організації “Мікрорайон Садовий”, пров. Мальовничий, ділянка   № 

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

багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

4. Надати Запорожцю Віктору Миколайовичу дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно  

у власність в громадській організації “Мікрорайон Садовий”,                                 пров. 

Струмковий, ділянка № 66, орієнтовною площею 0,0600 га (у тому числі по 
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угіддях: 0,0600 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

5. Надати Лега Катерині Валентинівні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно  

у власність в громадській організації садівницькому товаристві “Урожай”,  

ділянка № 185, орієнтовною площею 0,0538 га (у тому числі по угіддях:                   

0,0538 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення. 

6. Визнати таким, що втратив чинність пункт 20 рішення Кропивницької 

міської ради від 20.05.2021р. № 457 “Про надання дозволів на розроблення 

проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам в садових 

товариствах”,  у зв’язку з уточненням площі земельної ділянки. 

6.1 Надати Дайнеко Людмилі Миколаївні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

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

№ 209, орієнтовною площею 0,0790 га (у тому числі по угіддях: 0,0790 га – 

багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

7. Надати Пєшехонову Роману Олександровичу дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність 

в садівницькому товаристві “Аграрник”, ділянка  

№ 715, орієнтовною площею 0,0797 га (у тому числі по угіддях: 0,0797 га – 

багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

8. Надати Гайдаєнко Вікторії Миколаївні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садівницькому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Салютна, 9, орієнтовною 

площею 0,0500 га (у тому числі по угіддях: 0,0500 га – багаторічні насадження) 

для індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

9. Надати Івасечко Олегу Івановичу дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

громадській організації садівницькому товаристві “Урожай”, ділянка № 98, 

орієнтовною площею 0,0647 га (у тому числі по угіддях: 0,0647 га – багаторічні 

насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

10. Надати Шереті Анастасії Олександрівні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садівницькому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Гранична, 40,  орієнтовною 

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

для індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

11. Надати Ковалю Ігорю Володимировичу дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 
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садівницькому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Гранична, 60/62, орієнтовною 

площею 0,0805 га (у тому числі по угіддях: 0,0805 га – багаторічні насадження) 

для індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

12. Надати Зельонкіній Вірі Миколаївні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

громадській організації “Мікрорайон Садовий”, пров. Дібровний, ділянка                   

№ 325, орієнтовною площею 0,0566 га (у тому числі по угіддях: 0,0566 га – 

багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

13. Надати Діденко Анастасії В’ячеславівні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

громадській організації “Мікрорайон Садовий”, пров. Струмковий, ділянка № 

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

багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

14. Надати Кіквадзе Валіко Таріеловичу дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

громадській організації садівницькому товаристві “Урожай”, ділянка  

№ 259, орієнтовною площею 0,0718 га (у тому числі по угіддях: 0,0718 га – 

багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

15. Надати Смірнову Сергію Валентиновичу дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність 

в громадській організації “Мікрорайон Садовий”, пров. Мармуровий,  ділянка № 

153, орієнтовною площею 0,0625 га (у тому числі по угіддях: 0,0625 га – 

багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

16. Надати Карауш Олександру Валерійовичу дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність 

в громадської організації садівницькому товаристві “Восход-1”,              вул. 

Нижня Черкаська, ділянка № 40, орієнтовною площею 0,0600 га (у тому числі по 

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

рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

17. Надати Жашкевич Людмилі Миколаївні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно  

у власність в громадській організації “Мікрорайон Садовий”,                                пров. 

Світанковий, ділянка № 52, 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 Басистому Олександру Валерійовичу дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність 

в садівницькому товаристві “ім. Тимірязєва”,  

вул. Лагідна,85, орієнтовною площею 0,0472 га (у тому числі по угіддях:  0,0472 
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га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

19. Надати Горовій Наталії Василівні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

громадській організації “Садове товариство “Восход”, вул. Лазурова, 4, ділянка  

№ 27/28, орієнтовною площею 0,0800 га (у тому числі по угіддях: 0,0800 га – 

багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

20. 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Людмила Огір 35 83 56 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення Кропивницької міської ради № 1188 

«Про надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок громадянам в садових товариствах» 

 
 

Заявник 

 

 

Громадяни України (19 осіб) 

Вид користування Власність 

 
Цільове призначення 

для індивідуального садівництва в СТ 

садівницьке товариство “Аграрник” 

громадська організація “Мікрорайон 

садовий” 

громадська організація “Садове товариство 

“Дар” 

садівниче товариство “ім. Тимірязєва” 

садове товариство “Комунальник” 

громадська організація “Садове товариство 

“Урожай” 

Результат розгляду управлінням 

містобудування та архітектури 

Р-4, визначена для колективних дач та садів 

 

Результат розгляду - пропозиції комісії з 

питань екології, земельних відносин та 

комунальної власності 

_______________, протокол №      від  

 
Мета прийняття рішення 

 Забезпечення громадян України на реалізацію прав на безоплатне отримання земельної 

ділянки 
 

 Посилання на законодавство  
 Відповідно до статті 118 Земельного кодексу України, громадяни, зацікавлені в 

одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель комунальної власності для 

ведення садівництва, у межах норм безоплатної приватизації, подають клопотання до органу 

місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки комунальної власності у власність. 

   
 

 

Начальник управління 

 

  

 

Роман ЛУНГОЛ 

 


