
 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА  
 

ШОСТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 07 вересня 2021 року        № 757 
 

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, Кропивницька міська 

рада 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Надати Воропаю Віктору Миколайовичу дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в садовому товаристві “Комунальник”, пров. Баштанний, ділянка  

№ 974, орієнтовною площею 0,0614 га (у тому числі по угіддях: 0,0614 га – 

багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

2. Надати Гусєву Олександру Павловичу дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садовому товаристві “Комунальник”, вул. Ранкова, ділянка № 206, орієнтовною 

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

для індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

3. Надати Головко Олені Анатоліївні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садівницькому товаристві “Аграрник”, ділянка № 719, орієнтовною площею 

0,0800 га (у тому числі по угіддях: 0,0800 га – багаторічні насадження) для 

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

4. Надати Каранському Олегу Анатолійовичу дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в садівницькому товаристві “Аграрник”, ділянка № 913, орієнтовною 

площею 0,0800 га (у тому числі по угіддях: 0,0800 га – багаторічні насадження) 

для індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 
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5. Надати Каранській Олені Яківні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

садівницькому товаристві “Аграрник”, ділянка № 912, орієнтовною площею 

0,0792 га (у тому числі по угіддях: 0,0792 га – багаторічні насадження) для 

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

6. Надати Пташник Олені Олександрівні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

громадській організації “Садове товариство “Дар”, вул. Сучасна, ділянка  

№ 142, орієнтовною площею 0,0571 га (у тому числі по угіддях: 0,0571 га – 

багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

7. Надати Тимку Максиму Сергійовичу дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

громадській організації “Садове товариство “Дар”, пров. Світанковий, ділянка  

№ 366, орієнтовною площею 0,0702 га (у тому числі по угіддях: 0,0702 га – 

багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

8. Надати Паночку Андрію Михайловичу дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність  

в садовому товаристві “Комунальник”, вул. Фруктова, ділянка  

№ 125, орієнтовною площею 0,0507 га (у тому числі по угіддях: 0,0507 га – 

багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

9. Надати Калашніковій Ірині Миколаївні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність  

в садовому товаристві “Комунальник”, пров. Грушевий, ділянка  

№ 661, орієнтовною площею 0,0494 га (у тому числі по угіддях: 0,0494 га – 

багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

10. Надати Вербицькій Світлані Анатоліївні дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно  

у власність в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Гранична, ділянка  

№ 181, орієнтовною площею 0,0440 га (у тому числі по угіддях: 0,0440 га – 

багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

11. Надати Пасічник Наталії Миколаївні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно  

у власність в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Летовищна, 23, 

орієнтовною площею 0,0550 га (у тому числі по угіддях: 0,0550 га – багаторічні 

насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

12. Надати Ярошенку Денису Володимировичу дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
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власність в громадській організації “Садове товариство “Дар”,  

вул. Ювілейна, 59, орієнтовною площею 0,0612 га (у тому числі по угіддях: 

0,0612 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

13. Надати Синицькій Оксані Костянтинівні дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно  

у власність в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Дружня, 50/ 

вул. Салютна, 51, 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 Авраменко Інні Олегівні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно  

у власність в громадській організації “Мікрорайон садовий”, ділянка № 457, 

орієнтовною площею 0,0626 га (у тому числі по угіддях:  

0,0626 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

15. Надати Єгорову Олександру Вікторовичу дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно  

у власність в садовому товаристві “Комунальник”, пров. Плодовий, 993, 

орієнтовною площею 0,0880 га (у тому числі по угіддях: 0,0880 га – багаторічні 

насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

16. Надати Бабану Михайлу Юрійовичу  дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

громадській організації “Садове товариство “Дар”, вул. Росинкова, ділянка  

№ 298, орієнтовною площею 0,0611 га (у тому числі по угіддях: 0,0611 га – 

багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

17. Надати Огієвич Ірині Петрівні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

громадській організації “Садове товариство “Дар”, вул. Росинкова, ділянка  

№ 295, орієнтовною площею 0,0606 га (у тому числі по угіддях: 0,0606 га – 

багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

18. Надати Рябокучмі Євгену Олександровичу дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в громадській організації “Садове товариство “Дар”, вул. Росинкова, 

ділянка № 296, орієнтовною площею 0,0605 га (у тому числі по угіддях:  

0,0605 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

19. Надати Молчанову Андрію Валентиновичу дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно  

у власність в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Летовищна, 21, 

орієнтовною площею 0,0574 га (у тому числі по угіддях:  
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0,0574 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

20. Надати Путевич Катерині Олегівні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно  

у власність в громадській організації “Садівницьке товариство “Дружба”,  

ділянка № 36, орієнтовною площею 0,0883 га (у тому числі по угіддях:  

0,0883 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

21. Надати Герасименко Марині Миколаївні дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно  

у власність в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Дружня, 83 

орієнтовною площею 0,0609 га (у тому числі по угіддях: 0,0609 га – багаторічні 

насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

22. Надати Батурі Андрію Вікторовичу дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно  

у власність в громадській організації “Садове товариство “Урожай”, ділянка  

№ 261 орієнтовною площею 0,0539 га (у тому числі по угіддях: 0,0539 га – 

багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

23. Надати Петровій Інні Петрівні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно  

у власність в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Гранична, 122, 

ділянка № 55, орієнтовною площею 0,0724 га (у тому числі по угіддях:  

0,0724 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

24. Надати Скляренку Святославу Андрійовичу дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в громадській організації “Садове товариство “Дар”,  

вул. Фермерська, ділянка № 93, орієнтовною площею 0,0631 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0631 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

25. Надати Максимчук Валентині Петрівні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

громадській організації “Садове товариство “Дар”, вул. Ювілейна, 60 та  

вул. Стрілецька, 46, орієнтовною площею 0,1200 га (у тому числі по угіддях: 

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

рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

26. Надати Боровому Миколі Васильовичу дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно  

у власність в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Салютна, 15/17, 

орієнтовною площею 0,1140 га (у тому числі по угіддях: 0,1140 га – багаторічні 

насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 
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27. Надати Сидорову Олександру Миколайовичу дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно  

у власність в громадській організації “Мікрорайон садовий”, пров. Привітний, 

ділянки № 213, 214 орієнтовною площею 0,1200 га (у тому числі по угіддях:  

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

рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

28. Надати Довженко Наталії Миколаївні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність  

в громадській організації “Садове товариство “Урожай”, ділянка  

№ 205, орієнтовною площею 0,0615 га (у тому числі по угіддях: 0,0615 га – 

багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення.  

29. Надати Четвериковій Надії Сергіївні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність в 

громадській організації “Садове товариство “Дар”, вул. Стрілецька, ділянка  

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

багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

30. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дар’я Корець 35 83 56 


