
  
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА  
 

ТРЕТЯ СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 25 березня 2021 року       № 258 
 

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 заяви громадян, Кропивницька міська рада  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Надати Козир Анастасії Олексіївні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Салютна, 134-а, ділянка № 259, 

орієнтовною площею 0,0683 га (у тому числі по угіддях: 0,0683 га – багаторічні 

насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

 

2. Надати Котку Павлу Леонідовичу дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Летовищна, 11, ділянка № 687, 

орієнтовною площею 0,0419 га (у тому числі по угіддях: 0,0419 га – багаторічні 

насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

 

3. Надати Голубенко Ніні Іванівні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Дружня, 7, ділянка № 531, 

орієнтовною площею 0,0460 га (у тому числі по угіддях: 0,0460 га – багаторічні 

насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

 

4. Надати Васвілову Дмитру Георгійовичу дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Дружня, 92, ділянка № 423, 

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

насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 
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5. Надати Мельнику Роману Сергійовичу дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садовому товаристві “Комунальник”, вул. Казкова, 150, орієнтовною площею 

0,0502 га (у тому числі по угіддях: 0,0502 га – багаторічні насадження) для 

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

 

6. Надати Стацик Ірині Миколаївні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садовому товаристві “Комунальник”, вул. Проліскова, 284, орієнтовною 

площею 0,0503 га (у тому числі по угіддях: 0,0503 га – багаторічні насадження) 

для індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

 

7. Надати Юрлову Максиму Володимировичу дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в садовому товаристві “Комунальник”, вул. Серпанкова, 824, 

орієнтовною площею 0,0617 га (у тому числі по угіддях: 0,0617 га – багаторічні 

насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

 

8. Надати Бобракову Анатолію Олексійовичу дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в садовому товаристві “Комунальник”, вул. Проліскова, 303, 

орієнтовною площею 0,0497 га (у тому числі по угіддях: 0,0497 га – багаторічні 

насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

 

9. Надати Заверусі Станіславу Ярославовичу дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в садовому товаристві “Комунальник”, вул. Полунична, 812, 

орієнтовною площею 0,0597 га (у тому числі по угіддях: 0,0597 га – багаторічні 

насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

 

10. Надати Бабоші Світлані Олександрівні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садовому товаристві “Комунальник”, вул. Хлібна, 568, орієнтовною площею 

0,0499 га (у тому числі по угіддях: 0,0499 га – багаторічні насадження) для 

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

 

11. Надати Шевердіну Михайлу Олександровичу дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в садовому товаристві “Комунальник”, вул. Хлібна, 562, орієнтовною 

площею 0,0506 га (у тому числі по угіддях: 0,0506 га – багаторічні насадження)  
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для індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

 

12. Надати Шпильовому Юрію Васильовичу дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в садовому товаристві “Комунальник”, вул. Ранкова, 722, 

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

насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

 

13. Надати Постнову Миколі Олексійовичу дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в садовому товаристві “Комунальник”, вул. Хлібна, 867, орієнтовною 

площею 0,0582 га (у тому числі по угіддях: 0,0582 га – багаторічні насадження) 

для індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

 

14. Надати Веремієнку Сергію Миколайовичу дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в громадській організації “Мікрорайон Садовий”, пров. Привітний, 

ділянка № 224, орієнтовною площею 0,0686 га (у тому числі по угіддях:  

0,0686 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

 

15. Надати Желєзній Олені Євгенівні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

громадській організації “Мікрорайон Садовий”, пров. Мальовничий, ділянка  

№ 469, орієнтовною площею 0,0600 га (у тому числі по угіддях:  

0,0600 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

 

16. Надати Погрібній Анастасії Романівні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

громадській організації “Мікрорайон Садовий”, пров. Ромашковий, ділянка  

№ 90, орієнтовною площею 0,1200 га (у тому числі по угіддях:  

0,1200 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

 

17. Надати Шпильовому Олексію Олександровичу дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в громадській організації “Мікрорайон Садовий”, пров. Зірковий, 

ділянка № 105, орієнтовною площею 0,0617 га (у тому числі по угіддях:  

0,0617 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення. 
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18. Надати Доброван Людмилі Володимирівні дозвіл на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

безоплатно у власність в громадській організації “Садове товариство  

“Восход-1”, ділянка № 15, орієнтовною площею 0,0469 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0469 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

 

19. Надати Панченко Ніні Костянтинівні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

Кіровоградському міському товаристві садоводів-любителів “Будівельник”, 

ділянка № 6, орієнтовною площею 0,0676 га (у тому числі по угіддях:  

0,0676 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

 

20. Надати Плющ Маргариті Іванівні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

Кіровоградському міському товаристві садоводів-любителів “Будівельник”, 

ділянка № 21, орієнтовною площею 0,0581 га (у тому числі по угіддях:  

0,0581 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

 

21. Надати Шульзі Сергію Олександровичу дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в Кіровоградському міському товаристві садоводів-любителів 

“Будівельник”, ділянки № 162, 163, орієнтовною площею 0,0600 га (у тому 

числі по угіддях: 0,0600 га – багаторічні насадження) для індивідуального 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

 

22. Надати Маковієнку Арсенію Анатолійовичу дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в Кіровоградському міському товаристві садоводів-любителів 

“Будівельник”, ділянка № 20, орієнтовною площею 0,0500 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0500 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

 

23. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань екології, земельних відносин та комунальної власності та 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  

О.Мосіна. 

 

 

Міський голова                         Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

 

 

 

Олег Левченко 35 83 56 


