
 
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ДРУГА СЕСІЯ  СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 23 лютого 2016 року                                    № 118                                          
 
Про надання громадянам дозволів  
на розроблення технічної документації  
із землеустрою в садових товариствах 
  

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34               
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,                
статтею 55 Закону України «Про землеустрій», статтями  12, 81, 116, 118,    
121  Земельного кодексу України та розглянувши звернення громадян міста 
Кіровограда, Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Надати Антикалову Олександру Івановичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) в садовому товаристві «Червона Зірка», ділянка № 121   
орієнтовною площею 0,0629 га – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

2. Надати Ігнатовій Наталії Михайлівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) в садовому товаристві «Червона Зірка», ділянка № 162   
орієнтовною площею 0,0624 га – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

3. Надати Єлізову Дмитру Олександровичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) в садівницькому товаристві «Аграрник», ділянка № 877  
орієнтовною  площею 0,0800  га – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

4. Надати Кольченку Сергію Васильовичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) в садівницькому товаристві «Аграрник», ділянка № 944   
орієнтовною  площею 0,0800  га – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 
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5. Надати Василенко Ірині Анатоліївні дозвіл на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у власність) в 
садівницькому товаристві «Аграрник», ділянка № 1009 орієнтовною   
площею 0,0800 га – землі садів, для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

6. Надати Кваші Олені Юріївні дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у власність) в 
садівницькому товаристві «Аграрник», ділянка № 984 орієнтовною   
площею 0,0900 га – землі садів, для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

7. Надати Таран Олесі Сергіївні дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у власність) в 
садівницькому товаристві «Аграрник», ділянка № 819  орієнтовною   
площею 0,0800 га – землі садів, для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

8. Надати Вольській Світлані Олександрівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) в садівницькому товаристві «Аграрник», ділянка № 655  
орієнтовною  площею 0,0800 га – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

9. Надати Завадській Вікторії Володимирівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) в садовому товаристві «Восход-1», ділянка № 25 орієнтовною  
площею 0,0516 га – землі садів, для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

10. Надати Плохотнюк Вірі Іванівні дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних  
ділянок в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) в садовому товаристві «Урожай», ділянки № 174, 177  
орієнтовною  площею 0,1192 га – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

11. Надати Романовій Юлії Олександрівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) в садовому товаристві «50 років Жовтня», ділянка № 285 
орієнтовною площею 0,0593 га – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

12. Надати Семеніст Валентині Іванівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у  
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власність) в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва», ділянки № 51, 53 
орієнтовною  площею 0,1200 га – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

13. Надати Шаргуленку Дмитру Васильовичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва», ділянка № 348 
орієнтовною площею 0,0611 га – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

14. Надати Олєйнікову Олександру Миколайовичу дозвіл на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) (для подальшого надання 
безоплатно у власність) в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва», ділянки 
№ 222, 224 орієнтовною  площею 0,1124 га – землі садів, для ведення 
садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

15. Надати Калатур Катерині Анатоліївні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж  
земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання 
безоплатно у власність) в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва»,  
ділянка № 417 орієнтовною площею 0,1200 га – землі садів, для ведення 
садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

16. Надати Лєбєдєвій Тетяні Сергіївні дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 
натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у власність) в 
садовому товаристві «Комунальник», ділянки № 743, 745 орієнтовною 
площею 0,1200 га – землі садів, для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

17. Надати Лакутовій Олені Олександрівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у  
власність) в садовому товаристві «Комунальник», ділянки № 133, 198  
орієнтовною площею 0,1006 га – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

18. Надати Супруновій Наталі Олександрівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) в міському товаристві садоводів-любителів «Будівельник», 
ділянка № 107 орієнтовною  площею 0,0516 га – землі садів, для ведення 
садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

19.  Надати Дудар Світлані Анатоліївні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у  
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власність) в садовому товаристві «Червона Зірка», ділянки № 148 
орієнтовною  площею 0,0627 га – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

20. Надати Мурованій Ірині Володимирівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) в садовому товаристві «Тюльпан», ділянка № 64 орієнтовною  
площею 0,0572 га – землі садів, для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

21. Надати Гончаренку Сергію Олександровичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) в садовому товаристві «Тюльпан», ділянка № 43 орієнтовною  
площею 0,0487 га – землі садів, для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

22. Надати Чичкан Надії Георгіївні дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) в садовому товаристві «Тюльпан», ділянка № 154 орієнтовною  
площею 0,1200  га – землі садів, для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

23. Надати Туз Світлані Миколаївні дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 
натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у власність) в 
садовому товаристві «Комунальник», ділянки № 773, 775 орієнтовною  
площею 0,1200 га – землі садів, для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

24. Надати Лисоконю Валерію Вікторовичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж  
земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання 
безоплатно у власність) в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва»,  
ділянка № 123  орієнтовною площею 0,0750 га – землі садів, для ведення 
садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

25. Надати Сагайдак Людмилі Анатоліївні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж  
земельних ділянок в натурі (на місцевості) (для подальшого надання 
безоплатно у власність) в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва»,  
ділянки № 139, 141  орієнтовною площею 0,1200 га – землі садів, для ведення 
садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

26. Надати Семенченко Дарії Олександрівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж  
земельних ділянок в натурі (на місцевості) (для подальшого надання 
безоплатно у власність) в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва»,  
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ділянки № 560, 562, 657  орієнтовною площею 0,1200 га – землі садів, для 
ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

27. Надати  Білявському Віктору Степановичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж  
земельних ділянок в натурі (на місцевості) (для подальшого надання 
безоплатно у власність) в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва»,  
ділянки № 694, 695  орієнтовною площею 0,0800 га – землі садів, для ведення 
садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

28. Надати Лозовому Сергію Михайловичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж  
земельних ділянок в натурі (на місцевості) (для подальшого надання 
безоплатно у власність) в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва»,  
ділянки № 831, 832  орієнтовною площею 0,1000  га – землі садів, для 
ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

29. Надати Аль-Джумайлі Карині Петрівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) в садівницькому товаристві «Аграрник», ділянка № 744  
орієнтовною площею 0,0787 га – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

30. Надати Савіній Людмилі Федорівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) в садівницькому товаристві «Аграрник», ділянка № 291  
орієнтовною  площею 0,0800 га – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

31. Надати Поліщуку Сергію Вікторовичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) в садівницькому товаристві «Дружба», ділянка № 95 орієнтовною  
площею 0,1162 га – землі садів, для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

32. Надати Апостолову Сергію Володимировичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) в садівницькому товаристві «Дружба», ділянка № 120 орієнтовною  
площею 0,0806 га – землі садів, для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

33. Надати Марчук Ірині Петрівні дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у власність) в  
садівницькому товаристві «Дружба», ділянка № 42 орієнтовною   



 6 
  
площею 0,1106  га – землі садів, для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

34. Надати Демченко Петру Васильовичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) в садівницькому товаристві «Дружба», ділянка № 101  
орієнтовною площею 0,1200 га – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

35. Надати Задорожному Віталію Миколайовичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) в садівницькому товаристві «Дружба», ділянка № 124  
орієнтовною площею 0,0806 га – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

36. Надати Салову Олександру Олександровичу  дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) в міському товаристві садоводів-любителів «Будівельник», 
ділянка № 80 орієнтовною  площею 0,0605 га – землі садів, для ведення 
садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

37. Надати Глєбовій Валентині Григорівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) в садовому товаристві «Урожай», ділянка № 53 орієнтовною  
площею 0,0625 га – землі садів, для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

38. Надати Марченко Світлані Валентинівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) в садовому товаристві «Урожай», ділянка № 245 орієнтовною  
площею 0,0583 га – землі садів, для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

39. Надати Макєєнку Миколі Григоровичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) в садовому товаристві «Комунальник», ділянка № 344  
орієнтовною площею 0,0516 га – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

40. Надати Логвиненку Леоніду Феоктистовичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) в садовому товаристві «Червона Зірка», ділянка № 440   
орієнтовною площею 0,06 га – землі садів, для ведення садівництва  
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 
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41. Надати Ткачук Тамарі Олександрівні дозвіл на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж  
земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання 
безоплатно у власність) в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва», ділянка 
№ 388 орієнтовною площею 0,0714  га – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

42. Надати Ткачуку Євгенію Петровичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж  
земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання 
безоплатно у власність) в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва»,  
ділянка № 384  орієнтовною площею 0,0545  га – землі садів, для ведення 
садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

43. Надати Дунаєвській Галині Віталіївні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж  
земельних ділянок в натурі (на місцевості) (для подальшого надання 
безоплатно у власність) в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва»,  
ділянки № 326, 328  орієнтовною площею 0,1200  га – землі садів, для 
ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

44. Надати Тимошенко Марині Анатоліївні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж  
земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання 
безоплатно у власність) в садовому товаристві «Урожай», ділянка № 50 
орієнтовною площею 0,0612 га – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

45. Надати Романчук Ларисі Анатоліївні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж  
земельної ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання 
безоплатно у власність) в садовому товаристві «Комунальник»,  
ділянка № 179 орієнтовною площею 0,0500 га – землі садів, для ведення 
садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

46. Встановити, що площа вищевказаної земельної ділянки буде 
визначена після встановлення в натурі (на місцевості) меж земельних 
ділянок. 

47. 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  


