
ПРОЕКТ № 3144 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від “____”__________ 2019 року      №____ 
 

Про передачу у власність  

земельних ділянок громадянам  

в садових товариствах 
 

Керуючись статтею144 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 Закону України «Про 

землеустрій», статтями 12, 35, 81, 118, 121 Земельного кодексу України та 

розглянувши звернення громадян, проекти землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, Міська рада міста Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити Тітовій Лілії Володимирівні проект землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садівницькому товаристві “Дружба”, ділянки № 381, 383. 

Передати Тітовій Лілії Володимирівні у власність земельні ділянки    

№ 381, 383 (кадастровий номер 3510100000:12:064:0517) в садівницькому 

товаристві “Дружба” загальною площею 0,0988 га (у тому числі по угіддях: 

0,0988 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

2. Затвердити Єфімчук Марії Миколаївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садівницькому товаристві “Дружба”, ділянка № 379. 

Передати Єфімчук Марії Миколаївні у власність земельну ділянку     

№ 379 (кадастровий номер 3510100000:12:064:0520) в садівницькому 

товаристві “Дружба” загальною площею 0,0988 га (у тому числі по угіддях: 

0,0988 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

3. Затвердити Танасійчук Любові Петрівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садівницькому товаристві “Дружба”, ділянка № 516. 

Передати Танасійчук Любові Петрівні у власність земельну ділянку   

№ 516 (кадастровий номер 3510100000:12:064:0516) в садівницькому 

товаристві “Дружба” загальною площею 0,0568 га (у тому числі по угіддях: 

0,0568 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення. 
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4. Затвердити Нагорній Марії Геннадіївні проект землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садівницькому товаристві “Дружба”, ділянки № 1054, 1056. 

Передати Нагорній Марії Геннадіївні у власність земельні ділянки     

№ 1054, 1056 (кадастровий номер 3510100000:12:064:0512) в садівницькому 

товаристві “Дружба” загальною площею 0,0836 га (у тому числі по угіддях: 

0,0836 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

5. Затвердити Кудіній Юлії Вікторівні проект землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садівницькому товаристві “Дружба”, ділянки № 530, 532. 

Передати Кудіній Юлії Вікторівні у власність земельні ділянки           

№ 530, 532 (кадастровий номер 3510100000:12:064:0509) в садівницькому 

товаристві “Дружба” загальною площею 0,0900 га (у тому числі по угіддях: 

0,0900 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

6. Затвердити Салоусу Сергію Михайловичу проект землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садівницькому товаристві “Дружба”, ділянки № 526, 528. 

Передати Салоусу Сергію Михайловичу у власність земельні ділянки          

№ 526, 528 (кадастровий номер 3510100000:12:064:0511) в садівницькому 

товаристві “Дружба” загальною площею 0,0966 га (у тому числі по угіддях: 

0,0966 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення 

7. Затвердити Єфімчуку Віктору Володимировичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в садівницькому товаристві “Дружба”, ділянка 

№ 402. 

Передати Єфімчуку Віктору Володимировичу у власність земельну 

ділянку № 402 (кадастровий номер 3510100000:12:064:0518) в садівницькому 

товаристві “Дружба” загальною площею 0,1027 га (у тому числі по угіддях: 

0,1027 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

8. Затвердити Савченко Катерині Анатоліївні проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в садівницькому товаристві “Дружба”, ділянка 

№ 76. 

Передати Савченко Катерині Анатоліївні у власність земельну ділянку 

№ 76 (кадастровий номер 3510100000:12:064:0521) в садівницькому 

товаристві “Дружба” загальною площею 0,0420 га (у тому числі по угіддях: 

0,0420 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

9. Затвердити Кречетову Сергію Валентиновичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 
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індивідуального садівництва в садівницькому товаристві “Дружба”, 

ділянка № 222. 

Передати Кречетову Сергію Валентиновичу у власність земельну 

ділянку № 222 (кадастровий номер 3510100000:12:064:0522) в садівницькому 

товаристві “Дружба” загальною площею 0,0407 га (у тому числі по угіддях: 

0,0407 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

10. Затвердити Клімченку Віталію Валентиновичу проект землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в садівницькому товаристві “Дружба”, ділянки 

№ 168, 170. 

Передати Клімченку Віталію Валентиновичу у власність земельні 

ділянки № 168, 170 (кадастровий номер 3510100000:12:064:0519) в 

садівницькому товаристві “Дружба” загальною площею 0,1000 га (у тому 

числі по угіддях: 0,1000 га – багаторічні насадження) для індивідуального 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

11. Затвердити Колодезєву Сергію Віталійовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в садівницькому товаристві “Дружба”, ділянки 

№ 946, 955. 

Передати Колодезєву Сергію Віталійовичу у власність земельні 

ділянки    № 946, 955 (кадастровий номер 3510100000:12:064:0523) 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. 

12. Затвердити Кодемі Олені Григорівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садівницькому товаристві “Аграрник”, ділянка № 193. 

Передати Кодемі Олені Григорівні у власність земельну ділянку № 193 

(кадастровий номер 3510100000:02:013:0677) в садівницькому товаристві 

“Аграрник” загальною площею 0,0790 га (у тому числі по угіддях: 0,0790 га – 

багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

13. Затвердити Гуц Світлані Азісовні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садівницькому товаристві “Аграрник”, ділянка № 768. 

Передати Гуц Світлані Азісовні у власність земельну ділянку № 768 

(кадастровий номер 3510100000:02:013:0676) в садівницькому товаристві 

“Аграрник” загальною площею 0,0791 га (у тому числі по угіддях: 0,0791 га – 

багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

14. Затвердити Опалєніку Анатолію Вячеславовичу проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в садовому товаристві “Комунальник”, ділянка 

№ 759. 
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Передати Опалєніку Анатолію Вячеславовичу у власність земельну 

ділянку № 759 (кадастровий номер 3510100000:02:026:0501) в садовому 

товаристві “Комунальник” загальною площею 0,0605 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0605 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

15. Затвердити Доматашенко Олені Михайлівні проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в садовому товаристві “Комунальник”, ділянка 

№ 825. 

Передати Доматашенко Олені Михайлівні у власність земельну 

ділянку № 825 (кадастровий номер 3510100000:02:026:0498) в садовому 

товаристві “Комунальник” загальною площею 0,0619 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0619 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

16. Затвердити Клюй Ірині Степанівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садовому товаристві “Комунальник”, ділянка № 141. 

Передати Клюй Ірині Степанівні у власність земельну ділянку № 141 

(кадастровий номер 3510100000:02:026:0499) в садовому товаристві 

“Комунальник” загальною площею 0,0505 га (у тому числі по угіддях: 0,0505 

га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення. 

17. Затвердити Тішаковій Валентині Михайлівні проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в садівничому товаристві “Гірник”, ділянка      

№ 37. 

Передати Тішаковій Валентині Михайлівні у власність земельну 

ділянку № 37 (кадастровий номер 3510100000:02:009:0218) в садівничому 

товаристві “Гірник” загальною площею 0,0412 га (у тому числі по угіддях: 

0,0412 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

18. Затвердити Погрібному Роману Миколайовичу проект 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в садівничому товаристві “Восход”, ділянки    

№ 29, 30, 35, 36. 

Передати Погрібному Роману Миколайовичу у власність земельні 

ділянки № 29, 30, 35, 36 (кадастровий номер 3510100000:10:092:0616) в 

садівничому товаристві “Восход” загальною площею 0,1200 га (у тому числі 

по угіддях: 0,1200 га – багаторічні насадження) для індивідуального 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

19. Громадянам, зазначеним у даному рішенні, зареєструвати право на 

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 

20. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 
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середовища та заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Мосіна О.В. 
 

 

 

Міський голова                                                                       А.РАЙКОВИЧ 
  

 

 

 

Ксенія Василенко 32 29 74 


