
 
                
УКРАЇНА 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ  ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від  16 грудня 2014 року                      № 3802                                          
 

Про надання громадянам дозволів  
на розроблення технічної документації  
із землеустрою в садових товариствах 
  
 

Керуючись статтями 142, 143 Конституції України, пунктом 34               
статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",                
статтею 55 Закону України "Про землеустрій", статтями  12, 81, 116, 118,    
121  Земельного кодексу України та розглянувши звернення громадян міста 
Кіровограда, Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Надати Рудяченку Ігорю Сергійовичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) в садовому товаристві "50 років Жовтня", ділянка № 337  
орієнтовною  площею 0,0608  га – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

2. Надати Степанову Кирилу Васильовичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) в садовому товаристві "50 років Жовтня", ділянка № 368   
орієнтовною  площею 0,0679 га – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

3. Надати Шульзі Альбіні Сергіївні  дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) в садовому товаристві "Червона зірка", ділянка № 377 
орієнтовною  площею 0,0600   га – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

4. Надати Федорчак Наталії Володимирівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) в садовому товаристві "Червона зірка", ділянка № 413  
орієнтовною  площею 0,0614 га – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

5. Надати Сухіній Марині Володимирівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у  
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власність) в садівницькому товаристві "Аграрник", ділянка № 464  
орієнтовною  площею 0,0975 га – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

6.  Надати Волковій Тетяні Іванівні дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в  
натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у власність) в 
садівницькому товаристві "Аграрник", ділянка № 465 орієнтовною   
площею 0,0975  га – землі садів, для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

7. Надати Будак Ользі Георгіївні дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) в садівницькому товаристві "Аграрник", ділянка № 269 
орієнтовною  площею 0,0800  га – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

8. Надати Тихоненку Вячеславу Валерійовичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) в садівницькому товаристві "Дружба", ділянки № 522, 524   
орієнтовною  площею 0,0933 га – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

9. Надати Єфремову Костянтину Іллічу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж  
земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання 
безоплатно у власність) в садівницькому товаристві "Дружба", ділянка № 345   
орієнтовною  площею 0,0676 га – землі садів, для ведення садівництва  
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

10. Надати Кучеренку Василю Дмитровичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж  
земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання 
безоплатно у власність) в садівницькому товаристві "Дружба",  
ділянка №  154  орієнтовною  площею 0,1200  га – землі садів, для ведення 
садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

11. Надати Старовотенку Олександру Олександровичу дозвіл на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення  
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) (для подальшого  
надання безоплатно у власність) в садівницькому товаристві "Дружба", 
ділянки №  579, 581  орієнтовною  площею 0,0990 га – землі садів, для 
ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

12. Надати Старовотенко Людмилі Вікторівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж  
земельних ділянок в натурі (на місцевості) (для подальшого  
надання безоплатно у власність) в садівницькому товаристві "Дружба",  
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ділянки №  578, 580  орієнтовною  площею 0,1045  га – землі садів, для 
ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

13. Надати Біловол Антоніні Олександрівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж  
земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання 
безоплатно у власність) в садівничому товаристві ім. Тимірязєва,  
ділянка №  128  орієнтовною  площею 0,0635  га – землі садів, для ведення 
садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

14. Надати Калатуру Олексію Олексійовичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж  
земельних ділянок в натурі (на місцевості) (для подальшого надання 
безоплатно у власність) в садівничому товаристві ім. Тимірязєва,  
ділянки № 57, 59   орієнтовною  площею 0,1200   га – землі садів, для ведення 
садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

15. Встановити, що площа вищевказаних земельних ділянок буде 
визначена після встановлення в натурі (на місцевості) меж земельних 
ділянок. 

16. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань архітектури, будівництва та регулювання 
земельних відносин та заступника міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради Олійника О.О. 

 
 
 
 

Секретар міської ради             І.Марковський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Антонова 22 09 49 


