
 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08 вересня 2020 року       № 3522 

 

Про надання дозволів на розроблення 

проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок громадянам 

в садових товариствах 

 

Керуючись статтею 144 Конституції України, статтями 12, 116, 118, 

121 Земельного кодексу України, пунктом 34 статті 26 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, статтею 50 Закону України “Про 

землеустрій” та розглянувши звернення громадян, Міська рада міста 

Кропивницького 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Надати Колісник Тетяні Вадимівні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 398 безоплатно у 

власність в громадській організації “Мікрорайон Садовий” орієнтовною 

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

насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

2. Надати Батуріній Наталії Миколаївні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 359 безоплатно у 

власність в громадській організації “Мікрорайон Садовий” (пров. Зірковий) 

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

багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

3. Надати Бєлкіну Миколі Валерійовичу дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 501 безоплатно у 

власність в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва” орієнтовною площею 

0,0561 га (у тому числі по угіддях: 0,0561 га – багаторічні насадження) для 

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

4. Надати Сливчак Юлії Сергіївні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 23 безоплатно у власність  

в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва” (вул. Гранична, 152) орієнтовною  

площею 0,0703 га (у тому числі по угіддях: 0,0703 га – багаторічні 
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насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

5. Надати Горлачевій Вікторії Валеріївні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок № 235, 237 безоплатно у 

власність в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва” 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 Янчук Олені Олександрівні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 284 безоплатно у 

власність в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва” (вул. Салютна, 125) 

орієнтовною площею 0,0636 га (у тому числі по угіддях: 0,0636 га – 

багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

7. Надати Черноус Оксані В’ячеславівні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 514 безоплатно у 

власність в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва” (вул. Дружня, 29) 

орієнтовною площею 0,0452 га (у тому числі по угіддях: 0,0452 га – 

багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

8. Надати Зосименко Ларисі Борисівні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 491 безоплатно у 

власність в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва” (вул. Дружня, 30) 

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

багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

9. Надати Бірюкову Олександру Віталійовичу дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок № 470, 472 

безоплатно у власність в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”  

(вул. Дружня, 65, 67) орієнтовною площею 0,0904 га (у тому числі по угіддях: 

0,0904 га – багаторічні насадження), для індивідуального садівництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

10. Надати Лаврінову Тімуру Валерійовичу дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 459 безоплатно у 

власність в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва” (вул. Дружня, 60) 

орієнтовною площею 0,0459 га (у тому числі по угіддях: 0,0459 га – 

багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

11. Надати Мамедову Вилаяту Закарай огли дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 386 безоплатно у 

власність в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва” (вул. Салютна, 43) 

орієнтовною площею 0,0588 га (у тому числі по угіддях: 0,0588 га –  

багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель  
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сільськогосподарського призначення. 

12. Надати Прожозі Вадиму Івановичу дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 514 безоплатно у 

власність в громадській організації садівницькому товаристві “Дружба” 

орієнтовною площею 0,0547 га (у тому числі по угіддях: 0,0547 га – 

багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

13. Надати Юзьку Олексію Сергійовичу дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок № 1087, 1089, 1091 

безоплатно у власність в громадській організації 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. 

14. Надати Коваленку Миколі Миколайовичу дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 161 безоплатно у 

власність в громадській організації садовому товаристві “Тюльпан” 

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 Галянт Раїсі Миколаївні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 160 безоплатно у 

власність в громадській організації садовому товаристві “Тюльпан” 

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

багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

16. Надати Салову Олександру Олександровичу дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 81 безоплатно у 

власність в товаристві садоводів любителів “Будівельник”  орієнтовною 

площею 0,0300 га (у тому числі по угіддях: 0,0300 га – багаторічні 

насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

17. Надати Сергієнко Надії Олексіївні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садовому товаристві “Комунальник” (вул. Серпанкова, 532) орієнтовною 

площею 0,0492 га (у тому числі по угіддях: 0,0492 га – багаторічні 

насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

18. Надати Левінському Дмитру Олеговичу дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в садовому товаристві “Комунальник” (вул. Проліскова, 771) 

орієнтовною площею 0,0605 га (у тому числі по угіддях: 0,0605 га – 

багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 
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19. Надати Четвериковій Надії Сергіївні дозвіл на розроблення проєкту  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 50 безоплатно у власність 

в громадській організації “Садове товариство Дар” (вул. Стрілецька) 

орієнтовною площею 0,0607 га (у тому числі по угіддях: 0,0607 га – 

багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

20. Контроль за виконанням цього 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 О.Мосіна. 

 

 
Міський голова Андрій РАЙКОВИЧ 
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