
 

ПРОЕКТ № 1053    
УКРАЇНА 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  "___"  _________ 2017 року                            № _____ 
 

Про надання  дозволів на  

розроблення проектів землеустрою  

щодо відведення земельних ділянок  

громадянам в садових товариствах  
  

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34               

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,              

статтею 50 Закону України «Про землеустрій», статтями 12, 116, 118, 121, 

Земельного кодексу України та розглянувши звернення громадян міста,  

Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Надати Загребі Тетяні Василівні дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садовому товаристві «Червона зірка», ділянка № 196 орієнтовною  

площею 0,0685 га (у тому числі по угіддях: 0,0685 га – багаторічні 

насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

2. Надати Великороду Олександру Юрійовичу  дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у 

власність в садовому товаристві «Червона зірка», ділянки №  425-а, 426 

орієнтовною площею 0,0950 га (у тому числі по угіддях: 0,0950 га – 

багаторічні насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

3. Надати Лукіній Ользі Григорівні дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садовому товаристві «Червона зірка», ділянка № 71 орієнтовною  

площею 0,1000 га (у тому числі по угіддях: 0,1000 га – багаторічні 

насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

4. Надати Похилій Вікторії Юріївні дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садовому товаристві «Червона зірка», ділянка № 407 орієнтовною  

площею 0,0679  га (у тому числі по угіддях: 0,0679 га – багаторічні 

насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 



 2   
 

5. Надати Блонській Ользі Вікторівні  дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у власність в 

садівницькому товаристві «Дружба», ділянки № 237, 239 орієнтовною  

площею 0,1178  га (у тому числі по угіддях: 0,1178 га – багаторічні 

насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

6. Надати Лазаренко Олені Анатоліївні  дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 451 безоплатно у 

власність в садівницькому товаристві «Дружба» орієнтовною  

площею 0,0715 га (у тому числі по угіддях: 0,0715 га – багаторічні 

насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення.  

7. Надати Яковлєву Володимиру Петровичу дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 788 безоплатно у 

власність в садівницькому товаристві «Дружба» орієнтовною  

площею 0,0591га (у тому числі по угіддях: 0,0591га – багаторічні 

насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення.  

8. Надати Іщенко Юлії Сергіївні дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок № 1288, 1288-а, 1302   

безоплатно у власність в садівницькому товаристві «Дружба»  

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

багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення.  

9. Надати Савчуку Дмитру Сергійовичу дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок № 1290, 1292, 1303  

безоплатно у власність в садівницькому товаристві «Дружба»  

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 Іщенку Сергію Васильовичу дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок  №  1284, 1286, 1301 

безоплатно у власність в садівницькому товаристві «Дружба» орієнтовною  

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

насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення.  

11. Надати Корінній Оксані Юріївні дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок № 880, 882 безоплатно у 

власність в садівницькому товаристві «Дружба» орієнтовною  

площею 0,0935 га (у тому числі по угіддях: 0,0935 га – багаторічні 

насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення.  

12. Надати Корінному Сергію Сергійовичу дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок № 884, 886  



 3   
  

безоплатно у власність в садівницькому товаристві «Дружба» орієнтовною  

площею 0,0935 га (у тому числі по угіддях: 0,0980 га – багаторічні 

насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення.  

13. Надати Чусовітіній Ларисі Миколаївні дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва», ділянка № 530  

орієнтовною  площею 0,0657 га (у тому числі по угіддях: 0,0657 га – 

багаторічні насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

14. Надати Арутюняну Олександру Амбарцумовичу дозвіл на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

безоплатно у власність в садовому товаристві «Комунальник», ділянка № 567 

орієнтовною площею 0,0498 га (у тому числі по угіддях: 0,0498 га – 

багаторічні насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

15. Надати Дрозду Євгену Івановичу дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садовому товаристві «50 років Жовтня», ділянка № 229 орієнтовною  

площею 0,0633 га (у тому числі по угіддях: 0,0633 га – багаторічні 

насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

16. Надати Ліпшеєву Антону Сергійовичу дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в садівничому товаристві «Восход», ділянка № 11 орієнтовною 

площею 0,0475 га (у тому числі по угіддях: 0,0475 га – багаторічні 

насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

17. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Грабенка О.В.  

 

 

 

Міський голова                                А.Райкович 

 

 

 

 

 

 

 
Антонова 22 09 49 


