
 
                                                        
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 СОРОК ПЕРША СЕСІЯ  ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від  07 жовтня  2014 року                        № 3434                                             
 

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 Гусаковій Надії 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 № 92  
орієнтовною  площею 0,0646 га – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

2. Надати Тітченко Наталії 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 "50 років Жовтня", ділянка № 275   
орієнтовною  площею 0,0610 га – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення.   

 3. Надати Лугіній Олені Валеріївні  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 № 68  орієнтовною   
площею 0,1200  га – землі садів, для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

4. Надати Вовенку Віктору Павловичу 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 № 301 орієнтовною   
площею 0,0618  га – землі садів, для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

5. Надати Курганському Юрію Сергійовичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
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ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) в садовому товаристві "50 років Жовтня", ділянка № 218  
орієнтовною  площею 0,0635 га – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

6. Надати Кузмич Галині Федосіївні 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 № 219 орієнтовною  
площею 0,0610  га – землі садів, для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

7. Надати Підварському 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 садовому товаристві "50 років Жовтня", ділянка № 287  
орієнтовною  площею 0,1185 га – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

8. Надати Немчиновій Ользі Геннадіївні 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 № 90 
орієнтовною  площею 0,0645  га – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

9. Надати Непотенку Антону Павловичу 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 № 149  
орієнтовною  площею 0,0594  га – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

10. Надати Коваленко Тетяні Миколаївні 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 № 211    
орієнтовною  площею 0,0575 га – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

11. Надати Сапроновій 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 "50 років Жовтня", ділянка № 327     
орієнтовною  площею 0,0600 га – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

12. Надати Коркодєл Людмилі Савівні  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 № 501  
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орієнтовною  площею 0,0340 га – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

13. Надати Вовк Світлані Миколаївні 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 № 410 орієнтовною   
площею 0,0600  га – землі садів, для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

14. Надати  Раку Володимиру Васильовичу 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 № 54   
орієнтовною  площею 0,0600  га – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

15. Надати Чмаріну Максиму Сергійовичу 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 № 427   
орієнтовною  площею 0,0600 га – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

16. Надати Цуканову Василю Леонідовичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) в товаристві садоводів "Восход", ділянка № 19 орієнтовною  
площею 0,0280 га – землі садів, для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

17. Надати Романській Олені Володимирівні 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 № 614, 686   
орієнтовною  площею 0,0900 га – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

18. Надати Коваленко Тетяні 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,  
ділянки № 577, 579, 581  орієнтовною  площею 0,1200  га – землі садів, для 
ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

19. Визнати пункт 4 рішення Кіровоградської міської ради                          
від 27 березня 2014  року № 2962 "Про надання громадянам дозволів на 
розроблення технічної документації із землеустрою в садових товариствах" 
таким, що втратив чинність. 

20. Надати Мануліковій Альоні Володимирівні дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
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ділянки в натурі (на місцевості) (для подальшого надання безоплатно у 
власність) в садівницькому товаристві "Дружба", ділянка № 269   
орієнтовною  площею 0,0384 га – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

21. Надати Черненку Анатолію Яковичу 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 № 275    
орієнтовною  площею 0,0478  га – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

22. Надати Кію Володимиру 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 № 536    
орієнтовною  площею 0,0400  га – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

23. Надати Ніколаєвій Світлані Володимирівні 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 № 335    
орієнтовною  площею 0,0600 га – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

24. Надати Кравцовій Галині Володимирівні 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 № 646    
орієнтовною  площею 0,1053 га – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

25. Надати Пастушенко Любові Іванівні 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 № 365    
орієнтовною  площею 0,0760 га – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

26. Надати Пастушенку Анатолію Івановичу 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 № 972    
орієнтовною  площею 0,0787  га – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

27. Надати Делістяновій Ганні Геннадіївні 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 №  382  
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орієнтовною  площею 0,0800   га – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

28. Надати Делістяновій Лідії Володимирівні 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 № 381     
орієнтовною  площею 0,0800 га – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

29. Надати Івченко Людмилі 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 № 380     
орієнтовною  площею 0,0800  га – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

30. Надати Жанталай Ларисі 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 № 826    
орієнтовною  площею 0,0799 га – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

31. Надати Іванченку Петру Леонідовичу  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 № 734     
орієнтовною  площею 0,0803 га – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

32. Надати Пересунько Валентині Андріївні 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 № 930    
орієнтовною  площею 0,0795 га – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

33. Надати Булдигерову Денису 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 "Аграрник", ділянка № 822     
орієнтовною  площею 0,0800 га – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

34. Надати Івашкевичу Валерію 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 "Комунальник", ділянка  
№ 155 орієнтовною  площею 0,0503  га – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 
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35. Надати Івашкевичу Володимиру Семеновичу 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 № 930  орієнтовною  площею 0,0594  га – землі садів, для ведення 
садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

36. Надати Павловському Володимиру Сергійовичу  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 № 627  орієнтовною  площею 0,0464 га – землі садів, для ведення 
садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

37. Надати Пластун Тетяні Леонідівні  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 № 7, 9, 11  орієнтовною  
площею 0,1200 га – землі садів, для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

38. Надати Дружковському Артему Сергійовичу 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 "Будівельник", ділянки №  151  орієнтовною  
площею 0,0475  га – землі садів, для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

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

40. 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 


