
 
УКРАЇНА 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

ДЕСЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 19 грудня 2017 року                            № 1335 
 

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,  міська 

рада  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Надати Боришполь Тетяні Іванівні дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садовому товаристві «Червона зірка», ділянка № 350 орієнтовною  

площею 0,0540 га (у тому числі по угіддях: 0,0540 га – багаторічні 

насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

2. Надати Докіну Дмитру Юрійовичу дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садовому товаристві «Урожай», ділянка № 45 орієнтовною площею 0,0565  га 

(у тому числі по угіддях: 0,0565 га – багаторічні насадження), для 

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

3. Надати Великород Аллі Олександрівні дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в садовому товаристві «50 років Жовтня», ділянка № 136  

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

багаторічні насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

4. Надати Дмитруку Олександру Володимировичу дозвіл на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

безоплатно у власність в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва»,  

ділянка № 22 орієнтовною площею 0,0700 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0700 га – багаторічні насадження), для індивідуального 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 
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5. Надати Борщенку Миколі Миколайовичу дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у 

власність в садівницькому товаристві «Дружба», ділянки № 735, 737  

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 Своробі Віті Олексіївні дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у власність в 

садівницькому товаристві «Дружба», ділянки № 743, 745 орієнтовною  

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

насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

7. Надати Московець Катерині Миколаївні дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у 

власність в садівницькому товаристві «Дружба», ділянки № 716, 728  

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

багаторічні насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

8. Надати Московцю Віктору Анатолійовичу дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у 

власність в садівницькому товаристві «Дружба», ділянки № 718, 730  

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 Борщенко Наталії Миколаївні дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у власність в 

садівницькому товаристві «Дружба», ділянки № 739, 741 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 Московець Юлії Юріївні дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у власність в 

садівницькому товаристві «Дружба», ділянки № 712, 714, 726  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 Кондратенку Олександру Миколайовичу дозвіл на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

безоплатно у власність в садівницькому товаристві «Дружба», ділянка № 260  

орієнтовною площею 0,0638 га (у тому числі по угіддях: 0,0638 га – 

багаторічні насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

12. Надати  Довженко Любові Григорівні дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у  
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власність в садівницькому товаристві «Дружба», ділянки № 724, 736  

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

багаторічні насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

13. Надати Плетньову Едуарду Павловичу дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в садовому товаристві «50 років Жовтня», ділянка № 356 

орієнтовною площею 0,0696 га (у тому числі по угіддях: 0,0696 га – 

багаторічні насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

14. Надати Тихій Людмилі Анатоліївні дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у власність в 

садівницькому товаристві «Дружба», ділянки № 722, 734 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 Бородіну Артему Георгійовичу дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в садівницькому товаристві «Дружба», ділянка № 422   

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 Костенку Сергію Володимировичу дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в садовому товаристві «Червона зірка», ділянка № 225  

орієнтовною площею 0,0690 га (у тому числі по угіддях: 0,0690 га – 

багаторічні насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

17. Надати Гайван Тетяні Володимирівні дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва», ділянка № 691 

орієнтовною площею 0,0431 га (у тому числі по угіддях: 0,0431 га – 

багаторічні насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

18. Надати Захарченко Світлані Сергіївні дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва», ділянка № 62 

орієнтовною площею 0,0604 га (у тому числі по угіддях: 0,0604 га – 

багаторічні насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

19. Надати Довганенку Максиму Леонідовичу дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у 

власність в садівницькому товаристві «Дружба», ділянки № 1175, 1177  

орієнтовною  площею 0,1200 га (у тому числі по угіддях: 0,1200 га – 
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багаторічні насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

20. Надати Довганенко Тетяні Дмитрівні  дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок  №  1179, 1181 

безоплатно у власність в садівницькому товаристві «Дружба» орієнтовною  

площею 0,0900 га (у тому числі по угіддях: 0,0900 га – багаторічні 

насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення.  

21. Надати Лобанову Ігорю Володимировичу дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у 

власність в садовому товаристві «Комунальник», ділянки № 664, 666  

орієнтовною площею 0,0965 га (у тому числі по угіддях: 0,0965 га – 

багаторічні насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

22. Надати Прозоровській Світлані Михайлівні дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в садовому товаристві «50 років Жовтня», ділянка № 104   

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

багаторічні насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

23. 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 


