
 
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

  ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від 24 квітня 2014 року                                       № 3056                                           
 

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 Черезову Володимиру Олексійовичу 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 № 152 орієнтовною  площею 0,0622  га – землі садів, для ведення 
садівництва (КВЦПЗ 01.05)  за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення.  

 2. Надати Скрипник Вікторії Сергіївні 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  
№ 114 орієнтовною  площею 0,0609  га – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05)  за рахунок земель сільськогосподарського призначення.  

3. Надати Іванченко Любові 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 № 310 орієнтовною  площею 0,0629 га – землі садів, для ведення 
садівництва (КВЦПЗ 01.05)  за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення.  

4. Надати Андреєвій Наталії Василівні 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 № 178 орієнтовною   
площею 0,0714  га – землі садів, для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05)  за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення.  

 



 2 
 
5. Надати Пахолоку Василю 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 “50 років Жовтня”, ділянка № 25 орієнтовною   
площею 0,0625   га – землі садів, для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05)  за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення.  

6. Надати Воронько Раїсі Романівні 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 № 799 орієнтовною   
площею 0,1111 га – землі садів, для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення.  

7. Надати Дрібіну Євгенію 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 № 577 орієнтовною  площею 0,0839 га – землі садів, для ведення 
садівництва (КВЦПЗ 01.05)  за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення.  

8. Надати Дрібіній Ользі 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 № 576 орієнтовною  площею 0,0737  га – землі садів, для ведення 
садівництва (КВЦПЗ 01.05)  за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення.  

9. Надати Лаврінову Тімуру Валерійовичу 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 № 887 орієнтовною  площею 0,0731  га – землі садів, для ведення 
садівництва (КВЦПЗ 01.05)  за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення.  

10. Надати Кривцуну Валентину Вікторовичу 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 №№ 308, 307-б орієнтовною  площею 0,0900  га – землі садів, для 
ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05)  за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення.  

11. Надати Глущенку Сергію Володимировичу 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 №№ 306, 307 орієнтовною  площею 0,0900   га – землі садів, для  
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ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення.  

12. Надати Чоботар Валентині Євгеніївні 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 № 476 орієнтовною  площею 0,0637 га – землі садів, для ведення 
садівництва (КВЦПЗ 01.05)  за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення.  

13. Надати Кіяшко Олені 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 “Дружба”, ділянка № 944 
орієнтовною  площею 0,0502  га – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05)  за рахунок земель сільськогосподарського призначення.  

14. Надати Атаманенку Анатолію Григоровичу  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 №  566 орієнтовною  площею 0,0586  га – землі садів, для ведення 
садівництва (КВЦПЗ 01.05)  за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення.  

15. Надати Соколову Дмитру Олександровичу  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 №№ 1252, 1254 орієнтовною  площею 0,1108  га – землі садів, для 
ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення.  

16. Надати Гончаренку Валерію Сергійовичу  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 №№ 1263, 1264 орієнтовною  площею 0,1200  га – землі садів, для 
ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення.  

17. Надати Гулікову 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 “Дружба”, 
ділянка № 1256 орієнтовною  площею 0,0564  га – землі садів, для ведення 
садівництва (КВЦПЗ 01.05)  за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення.  

18. Надати Володарському Вячеславу Олександровичу дозвіл на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж  
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земельних ділянок в натурі (на місцевості) (для подальшого надання 
безоплатно у власність) в садівницькому товаристві “Дружба”, ділянки  
№№ 758, 758-а орієнтовною  площею 0,1057  га – землі садів, для ведення 
садівництва (КВЦПЗ 01.05)  за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення.  

19. Надати Гончаренку Миколі Олександровичу  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 №№ 1260, 1261 та 1262 орієнтовною  площею 0,1200  га – землі 
садів, для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення.  

20. Надати Землянській Тетяні Іванівні 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 №№ 1257, 1258 та 1259 орієнтовною  площею 0,1200  га – землі 
садів, для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05)  за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення.  

21. Надати Ашпалюк Юлії 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 “Дружба”, ділянка № 105 орієнтовною   
площею 0,0410 га – землі садів, для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05)  за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення.  

22. Надати Никифоренко Оксані Миколаївні 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 №№ 53, 55 орієнтовною  площею 0,0769  га – землі садів, для 
ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05)  за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення.  

23. Надати Снісаренко Вірі Павлівні 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 № 17 орієнтовною   
площею 0,0715   га – землі садів, для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05)  за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення.  

24. Надати Бойку 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 садовому товаристві “Тюльпан”, ділянка № 31 
орієнтовною  площею 0,0668  га – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05)  за рахунок земель сільськогосподарського призначення.  
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25. Надати Леті 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 “Тюльпан”, ділянка № 82 орієнтовною   
площею 0,0929  га – землі садів, для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05)  за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення.  

26. Надати Масловій Ларисі Антонівні 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 №№ 291, 352 орієнтовною  
площею 0,1012  га – землі садів, для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05)  за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення.  

27. Надати Чумаченко Руслані Валентинівні 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 №№ 630, 632 орієнтовною  площею 0,0997   га – землі садів, для 
ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення.  

28. Надати Сухомлин Ірині 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 №№ 385, 444 орієнтовною  площею 0,1029  га – землі садів, для 
ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення.  

29.  Надати Гайворонській Тетяні Леонідівні 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 “Гірник”, ділянка № 26 
орієнтовною  площею 0,0834 га – землі садів, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05)  за рахунок земель сільськогосподарського призначення.  

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

31. Контроль за виконанням даного рішення покласти на                  
постійну комісію міської ради з питань архітектури, будівництва та  
регулювання земельних відносин та першого заступника міського голови.   

 
 
 
 

Міський голова                               О.Саінсус 
 
 
 
 Антонова 22 09 49 


