
 
  
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СОРОК ПЕРША СЕСІЯ  ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від  07 жовтня  2014 року                         № 3433                                          
 

Про надання громадянам дозволів  
на розроблення технічної документації  
із землеустрою в садових товариствах 
  
 

Керуючись статтями 142, 143 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 Сидорову Олександру Миколайовичу  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 № 308  
орієнтовною  площею 0,0610  га – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

2. Надати Осипенку Олександру Володимировичу 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 № 137  орієнтовною  площею 0,0600 га – землі садів, для ведення 
садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

3. Надати Рябій Катерині Анатоліївні  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 "Червона зірка", ділянки № 487, 488 орієнтовною  
площею 0,1200  га – землі садів, для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

4. Надати Вакулі Ользі Анатоліївні 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 № 853, 862 орієнтовною  
площею 0,1200  га – землі садів, для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення. 
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5. Надати Козаченко Ірині Павлівні дозвіл на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 
натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у власність) в 
садівницькому товаристві "Дружба", ділянки № 1207, 1209 орієнтовною  
площею 0,1200  га – землі садів, для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

6. Надати Кандибі Григорію Сергійовичу 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 № 1012  
орієнтовною  площею 0,0555   га – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

7. Надати Івасюті Михайлу Юрійовичу 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 № 669   
орієнтовною площею 0,0800 га – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

8. Встановити, що площа вищевказаних земельних ділянок буде 
визначена після встановлення в натурі (на місцевості) меж земельних 
ділянок. 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань архітектури, будівництва та регулювання 
земельних відносин та заступника міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради Олійника О.О. 

 
 
 
 

Секретар міської ради             І.Марковський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Антонова 22 09 49 
  


