
ПРОЕКТ № 1720   
УКРАЇНА 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

 СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  "___"  _________ 2018 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, міська 
рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Надати Криворучко Юлії Юріївні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 
садівницькому товаристві «Дружба», ділянка № 783 орієнтовною  
площею 0,0500 га (у тому числі по угіддях: 0,0500 га – багаторічні 
насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

2. Надати Поляковій Вікторії Олександрівні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у 
власність в садівницькому товаристві «Дружба», ділянки № 538, 545    
орієнтовною площею 0,0911 га (у тому числі по угіддях: 0,0911 га – 
багаторічні насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

3. Надати Тімко Анастасії Іванівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у власність в 
садівницькому товаристві «Дружба», ділянки № 583, 585 орієнтовною 
площею 0,0834 га (у тому числі по угіддях: 0,0834 га – багаторічні 
насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

4. Надати Кравченко Парасковії Сергіївні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у 
власність в садівницькому товаристві «Дружба», ділянки № 1090, 1092    
орієнтовною площею 0,1200 га (у тому числі по угіддях: 0,1200 га – 
багаторічні насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

5. Надати Стовбі Інні Юріївні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в  
садівницькому товаристві «Дружба», ділянка № 782 орієнтовною  
площею 0,0500 га (у тому числі по угіддях: 0,0500 га – багаторічні  
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насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

6. Надати Полякову Олександру Миколайовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у 
власність в садівницькому товаристві «Дружба», ділянки № 539, 540    
орієнтовною площею 0,1083 га (у тому числі по угіддях: 0,1083 га – 
багаторічні насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

7. Надати Калюжному Олександру Олександровичу дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
безоплатно у власність в садівницькому товаристві «Дружба», ділянка № 568    
орієнтовною площею 0,0473 га (у тому числі по угіддях: 0,0473 га – 
багаторічні насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

8. Надати Панасовцю Сергію Анатолійовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність в садівницькому товаристві «Аграрник», ділянка № 390  
орієнтовною площею 0,0800  га (у тому числі по угіддях: 0,0800 га – 
багаторічні насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

9. Надати Діденку Ігорю Віталійовичу дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 
садівницькому товаристві «Аграрник», ділянка № 892 орієнтовною  
площею 0,0800 га (у тому числі по угіддях: 0,0800 га – багаторічні 
насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

10. Надати Теплюк Світлані Олександрівні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність в садовому товаристві «Комунальник», ділянка № 999  
орієнтовною площею 0,0619 га (у тому числі по угіддях: 0,0619 га – 
багаторічні насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

11. Надати Клюй Ірині Степанівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 
садовому товаристві «Комунальник», ділянка № 141 орієнтовною  
площею 0,0505 га (у тому числі по угіддях: 0,0505 га – багаторічні 
насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

12. Надати Руденко Людмилі Павлівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 
садовому товаристві «Червона зірка», ділянка № 25 орієнтовною  
площею 0,12 га (у тому числі по угіддях: 0,12  га – багаторічні насадження), 
для індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

13. Надати Гнєдовій Юлії Сергіївні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в  
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садовому товаристві «Червона зірка», ділянка № 48 орієнтовною  
площею 0,0977 га (у тому числі по угіддях: 0,0977 га – багаторічні 
насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

14. Надати Вовнянку Віталію Валерійовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність в садовому товаристві «Червона зірка», ділянка № 344   
орієнтовною площею 0,0611 га (у тому числі по угіддях: 0,0611 га – 
багаторічні насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

15. Надати Писаруку Миколі Васильовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність в садовому товаристві «Урожай», ділянка № 184 орієнтовною 
площею 0,0780 га (у тому числі по угіддях: 0,0780 га – багаторічні 
насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

16. Надати Смірновій Олені Анатоліївні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 
садовому товаристві «Урожай», ділянка № 250 орієнтовною  
площею 0,0640 га (у тому числі по угіддях: 0,0640 га – багаторічні 
насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

17. Надати Семененку Едуарду Леонідовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність в садовому товаристві «50 років Жовтня», ділянка № 175  
орієнтовною площею 0,1200 га (у тому числі по угіддях: 0,1200 га – 
багаторічні насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

18. Надати Тішаковій Валентині Михайлівні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність в садівничому товаристві «Гірник», ділянка № 33  орієнтовною 
площею 0,0412  га (у тому числі по угіддях: 0,0412 га – багаторічні 
насадження), для індивідуального садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

19. 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 


