
 ПРОЕКТ № 597 
УКРАЇНА 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 П’ЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від 10 листопада 2016 року                                        № 650 
 
 

Про надання  дозволів на розроблення  
проектів землеустрою щодо відведення  
земельних ділянок в садових товариствах 
  
 

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34               
статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,              
статтею 50 Закону України “Про землеустрій”, статтями 12, 116, 118, 121 
Земельного кодексу України та розглянувши звернення громадян міста,  
Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 
1. Надати Кравчуку Володимиру Олександровичу дозвіл на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних  
ділянок № 949, 950 безоплатно у власність в садівничому товаристві  
«ім. Тимірязєва»  площею 0,1200 га (у тому числі по угіддях: 0,1200 га – 
багаторічні насадження) для ведення садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення.  

2. Надати Драчу Олександру Володимировичу  дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 33 безоплатно у 
власність в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва»  площею 0,07 га (у тому 
числі по угіддях: 0,07 га – багаторічні насадження) для ведення садівництва 
за рахунок земель сільськогосподарського призначення.  

3. Надати Чумаковій Любові Андріївні  дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок № 934, 935 безоплатно у 
власність в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва»  площею 0,0901 га (у 
тому числі по угіддях: 0,0901 га – багаторічні насадження) для ведення 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення.  

4. Надати Ігнатьєвій Оксані Вячеславівні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок № 451, 453 
безоплатно у власність в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва»  
 площею 0,1200 га (у тому числі по угіддях: 0,1200 га – багаторічні 
насадження) для ведення садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення.  
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5. Надати Бобейку Віталію Вікторовичу дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 239 безоплатно у 
власність в садовому товаристві «Червона Зірка» площею 0,0626 га (у тому 
числі по угіддях: 0,0626 га – багаторічні насадження) для ведення 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення.  

6. Надати Атамась Наталі Василівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 430 безоплатно у 
власність в садовому товаристві «Червона Зірка»  площею 0,0453 га (у тому 
числі по угіддях: 0,0453 га – багаторічні насадження) для ведення 
індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення.  

7. Надати Шевченку Андрію Миколайовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки №  399 безоплатно 
у власність в садовому товаристві «Червона Зірка»  площею 0,06 га (у тому 
числі по угіддях: 0,06 га – багаторічні насадження) для ведення садівництва 
за рахунок земель сільськогосподарського призначення.  

8. Надати Кривенку Валентину Леонтійовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 1186 безоплатно 
у власність в садівницькому товаристві «Дружба»  площею 0,1200 га (у тому 
числі по угіддях: 0,1200 га – багаторічні насадження) для ведення 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення.  

9. Надати Толмачовій Тетяні Миколаївні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок № 550, 552 
безоплатно у власність в садівницькому товаристві «Дружба»  
площею 0,1010 га (у тому числі по угіддях: 0,1010 га – багаторічні 
насадження) для ведення садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення.  

10. Надати Кучеренко Оксані Володимирівні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 1067 безоплатно 
у власність в садівницькому товаристві «Дружба»  площею 0,0680 га (у тому 
числі по угіддях: 0,0680 га – багаторічні насадження) для ведення 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення.  

11. Надати Кучеренку Олександру Івановичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок № 1050, 1052 
безоплатно у власність в садівницькому товаристві «Дружба»   
площею 0,1200 га (у тому числі по угіддях: 0,1200 га – багаторічні 
насадження) для ведення садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення.  

12. Надати Саган Ірині Віталіївні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок № 588, 586  безоплатно у 
власність в садівницькому товаристві «Дружба» площею 0,1065 га (у тому 
числі по угіддях: 0,1065 га – багаторічні насадження) для ведення 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення.  
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13. Надати Сагану Юрію Івановичу дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок №  576, 584 безоплатно у 
власність в садівницькому товаристві «Дружба»  площею 0,1022 га (у тому 
числі по угіддях: 0,1022 га – багаторічні насадження) для ведення 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення.  

14. Надати Татарову Анатолію Васильовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 76 безоплатно у 
власність в садовому товаристві «50 років Жовтня» площею 0,0622 га (у тому 
числі по угіддях: 0,0622 га – багаторічні насадження) для ведення 
індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення.  

15. Надати Сухомясу Олександру Васильовичу  дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 19 безоплатно у 
власність в садовому товаристві «50 років Жовтня»  площею 0,0645 га (у 
тому числі по угіддях: 0,0645 га – багаторічні насадження) для ведення 
індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення.  

16. Надати Курганській Світлані Миколаївні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 218 безоплатно у 
власність в садовому товаристві «50 років Жовтня»  площею 0,0723 га (у 
тому числі по угіддях: 0,0723 га – багаторічні насадження) для ведення 
індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення.  

17. Надати Лукінському Олександру Олеговичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 210 безоплатно у 
власність в садовому товаристві «50 років Жовтня»  площею 0,0644 га (у 
тому числі по угіддях: 0,0644 га – багаторічні насадження) для ведення 
індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення.  

18. Надати Лозовій Жанні Олександрівні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 212 безоплатно у 
власність в садовому товаристві «50 років Жовтня»  площею 0,1200 га (у 
тому числі по угіддях: 0,1200 га – багаторічні насадження) для ведення 
індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення.  

19. Надати Мазуру Роману Анатолійовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 320 безоплатно у 
власність в садовому товаристві «50 років Жовтня»  площею 0,0592 га (у 
тому числі по угіддях: 0,0592 га – багаторічні насадження) для ведення 
індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення.  

20. Надати Тасенку Михайлу Олександровичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 348 безоплатно у 
власність в садовому товаристві «50 років Жовтня»  площею 0,0597 га (у  
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тому числі по угіддях: 0,0597 га – багаторічні насадження) для ведення 
індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення.  

21. Надати Єгурнову Олександру Олександровичу дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 359 
безоплатно у власність в садовому товаристві «50 років Жовтня»   
площею 0,0682 га (у тому числі по угіддях: 0,0682 га – багаторічні 
насадження) для ведення садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення.  

22. Надати Білій Ларисі Павлівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 7 безоплатно у власність  
в міському товаристві садоводів- любителів «Будівельник» площею 0,0800 га 
(у тому числі по угіддях: 0,0800 га – багаторічні насадження) для ведення 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

23. Надати Харченко Катерині Олександрівні  дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 281 безоплатно у 
власність в садовому товаристві «Комунальник»  площею 0,0829 га (у тому 
числі по угіддях: 0,0829 га – багаторічні насадження) для ведення 
індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення.  

24. Надати Ткаченку Олександру Сергійовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 612 безоплатно у 
власність в садівницькому товаристві «Аграрник»  площею 0,0795 га (у тому 
числі по угіддях: 0,0795 га – багаторічні насадження) для ведення 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення.  

25. 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 


