
 
  

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ЬКА П’ЯТДЕСЯТ ДРУГА СЕСІЯ  ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від 29 вересня 2015 року                                № 4618                                       
 
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 Комаровій Наталі Сергіївні  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 № 432 орієнтовною   
площею 0,0462 га – землі садів, для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

2. Надати Анощенок Олені Сергіївні  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 № 485 орієнтовною   
площею 0,0503 га – землі садів, для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

3. Надати Черноморченко Валентині Федорівні  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 № 838, 839 
орієнтовною  площею 0,0920 га – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

4. Надати Островєрховій Валерії Євгеніївні  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 № 394  
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орієнтовною  площею 0,0629 га – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

5. Надати Вернигорі Олегу Олеговичу  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 № 153  орієнтовною  
площею 0,0660 га – землі садів, для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

6. Надати Шевелєву Олександру Олександровичу 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 «Комунальник»,  
ділянка № 300 орієнтовною  площею 0,0508 га – землі садів, для ведення 
садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

7. Надати Гамальчук Тетяні Миколаївні 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 «Комунальник», ділянка № 937  
орієнтовною  площею 0,0621 га – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

 8. Надати Ніколенко Світлані Миколаївні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) в садовому товаристві «Комунальник», ділянки № 597, 599  
орієнтовною  площею 0,0975 га – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

9. Надати Суржоку Павлу Миколайовичу 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 № 231, 284    
орієнтовною  площею 0,1199  га – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

10. Надати Старовотенко  Тетяні Олександрівні 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  
№ 570, 572 орієнтовною  площею 0,0961 га – землі садів, для ведення 
садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

11. Надати Швиденко Ользі Олександрівні  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 № 344  
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орієнтовною  площею 0,0611 га – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

12. Надати Горобцю Андрію Миколайовичу 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 № 25  
орієнтовною  площею 0,0656 га – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

13. Надати Капралову Сергію Володимировичу 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 № 824  
орієнтовною  площею 0,0800 га – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

14. Надати Русіну Володимиру Михайловичу 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 «Восход», ділянка № 47 орієнтовною  
площею 0,0404 га – землі садів, для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

15. Надати Мироновій Галині Миколаївні  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 № 79 
орієнтовною  площею 0,0579 га – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

16. Надати Вінтенко Ріті Василівні 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 «Урожай», ділянка № 54 орієнтовною  
площею 0,0594 га – землі садів, для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

17. Встановити, що площа вищевказаної земельної ділянки буде 
визначена після встановлення в натурі (на місцевості) меж земельних 
ділянок. 

18. 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 Литвина Г.М. 

 
 
 

Секретар міської ради             І.Марковський 
 
 
Антонова 22 09 49  


