
 
  

УКРАЇНА 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 26 квітня 2018 року                               № 1636                                         
 
Про передачу у власність земельних 
ділянок громадянам в садових товариствах 
  

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34               
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,                      
статтею 4 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень», статтями 50 та 55 Закону України «Про 
землеустрій», статтями  12, 35, 81, 118, 121 Земельного кодексу України та 
розглянувши звернення громадян, технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та 
проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 
1. Затвердити Супруновій Наталі Олександрівні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) безоплатно у власність для індивідуального 
садівництва в міському товаристві садоводів-любителів «Будівельник», 
ділянка № 107. 

1.1.  Передати Супруновій Наталі Олександрівні у власність земельну 
ділянку № 107 (кадастровий номер 3510100000:10:075:0150) в міському 
товаристві садоводів-любителів «Будівельник» загальною площею 0,0516  га 
(у тому числі по угіддях: 0,0516 га – багаторічні насадження) для 
індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

2. Затвердити Валявській Марині Олександрівні технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) безоплатно у власність для індивідуального 
садівництва в садовому товаристві «Комунальник», ділянка № 295. 

2.1.  Передати Валявській Марині Олександрівні  у власність земельну 
ділянку № 295 (кадастровий номер 3510100000:02:026:0481) в садовому 
товаристві «Комунальник» загальною площею 0,0489 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0489 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва 
за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 



 2 
 
3. Затвердити Усановій Кароліні Михайлівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) безоплатно у власність для індивідуального садівництва в 
садовому товаристві «Комунальник», ділянка № 354. 

3.1.  Передати Усановій Кароліні Михайлівні  у власність земельну 
ділянку № 354 (кадастровий номер 3510100000:02:026:0480) в садовому 
товаристві «Комунальник» загальною площею 0,0508 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0508 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва 
за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

4. Затвердити Шашковій Ірині Олександрівні проект землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок безоплатно у власність для 
індивідуального садівництва в садовому товаристві «Комунальник», ділянки 
№ 969, 978. 

4.1.  Передати Шашковій Ірині Олександрівні у власність земельні 
ділянки № 969, 978 (кадастровий номер 3510100000:02:026:0483) в садовому 
товаристві «Комунальник» загальною площею 0,1200 га (у тому числі по  
угіддях: 0,1200 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва 
за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

5. Затвердити Швиденко Ользі Олександрівні технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) безоплатно у власність для індивідуального садівництва в 
садовому товаристві «Червона Зірка», ділянка № 344. 

5.1.  Передати Швиденко Ользі Олександрівні у власність земельну 
ділянку № 344 (кадастровий номер 3510100000:10:092:0555) в садовому 
товаристві «Червона Зірка» загальною площею 0,0611 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0611 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва 
за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

6. Затвердити Атамась Наталі Василівні проект землеустрою щодо 
відведення земельної  ділянки безоплатно у власність для індивідуального 
садівництва в садовому товаристві «Червона Зірка», ділянка № 430. 

6.1.  Передати Атамась Наталі Василівні у власність земельну 
 ділянку № 430 (кадастровий номер 3510100000:10:092:0576) в садовому 
товаристві «Червона Зірка» загальною площею 0,0453 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0453 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва 
за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

7. Затвердити Кучеренку Олександру Івановичу проект землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок безоплатно у власність для 
індивідуального садівництва в садівницькому товаристві «Дружба», ділянки 
№ 1050, 1052. 

7.1.  Передати Кучеренку Олександру Івановичу у власність земельні 
ділянки № 1050, 1052 (кадастровий номер 3510100000:12:064:0464) в 
садівницькому товаристві «Дружба» загальною площею 0,1200 га (у тому 
числі по угіддях: 0,1200 га – багаторічні насадження) для індивідуального 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 
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8. Затвердити Кучеренко Оксані Володимирівні проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 
індивідуального садівництва в садівницькому товаристві «Дружба», ділянка 
№ 1067. 

8.1.  Передати Кучеренко Оксані Володимирівні у власність земельну 
ділянку № 1067 (кадастровий номер 3510100000:12:064:0465) в 
садівницькому товаристві «Дружба» загальною площею 0,0680 га (у тому 
числі по угіддях: 0,0680 га – багаторічні насадження) для індивідуального 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

9. Затвердити Кривенку Валентину Леонтійовичу проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 
індивідуального садівництва в садівницькому товаристві «Дружба», ділянка 
№ 1186. 

9.1.  Передати Кривенку Валентину Леонтійовичу у власність земельну 
ділянку № 1186 (кадастровий номер 3510100000:12:064:0466) в 
садівницькому товаристві «Дружба» загальною площею 0,1200 га (у тому 
числі по угіддях: 0,1200 га – багаторічні насадження) для індивідуального 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

10. Затвердити Тюпі Дмитру Юрійовичу проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 
садівництва в садовому товаристві «Урожай», ділянка № 91. 

10.1.  Передати Тюпі Дмитру Юрійовичу  у власність земельну ділянку 
№ 91 (кадастровий номер 3510100000:10:075:0153) в садовому товаристві 
«Урожай» загальною площею 0,0685 га (у тому числі по угіддях: 0,0685 га – 
багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

11. Громадянам, зазначеним у даному рішенні, зареєструвати право на 
земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 
України. 

 12. 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  


