
 
 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 11 червня 2019 року                                № 2686                                          

 

Про передачу у власність  

земельної ділянки громадянам  

в садівничому товаристві «Аграрник» 

 

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”, статтею 50 Закону України “Про 

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

розглянувши звернення громадян, проекти землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, Міська рада  міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити Чепізі Леоніду Васильовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві “Аграрник”, ділянка № 724. 

Передати Чепізі Леоніду Васильовичу у власність земельну ділянку  

№ 724 (кадастровий номер 3510100000:02:013:0663) в садівничому 

товаристві “Аграрник” загальною площею 0,0780 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0780 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

2. Затвердити Кодемі Андрію Сергійовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві “Аграрник”, ділянка № 192. 

Передати Кодемі Андрію Сергійовичу у власність земельну ділянку  

№ 192 (кадастровий номер 3510100000:02:013:0667) в садівничому 

товаристві “Аграрник” загальною площею 0,0789 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0789 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

3. Затвердити Возник Світлані Сергіївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві “Аграрник”, ділянка № 330. 
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Передати Возник Світлані Сергіївні у власність земельну 

ділянку № 330 (кадастровий номер 3510100000:02:013:0666) в садівничому 

товаристві “Аграрник” загальною площею 0,0800 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0800 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

4. Затвердити Ляшенко Валентині Юріївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві “Аграрник”, ділянка № 599. 

Передати Ляшенко Валентині Юріївні у власність земельну ділянку  

№ 599 (кадастровий номер 3510100000:02:013:0665) в садівничому 

товаристві “Аграрник” загальною площею 0,0800 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0800 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

5. Затвердити Панасовцю Сергію Анатолійовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в садівничому товаристві “Аграрник”, ділянка 

№ 390. 

Передати Панасовцю Сергію Анатолійовичу  у власність земельну 

ділянку № 390 (кадастровий номер 3510100000:02:013:0668) в садівничому 

товаристві “Аграрник” загальною площею 0,0800 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0800 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

6. Затвердити Приходько Тетяні Володимирівні проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в садівничому товаристві “Аграрник”, ділянка 

№ 389. 

Передати Приходько Тетяні Володимирівні у власність земельну 

ділянку № 389 (кадастровий номер 3510100000:02:013:0664) в садівничому 

товаристві “Аграрник” загальною площею 0,0800 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0800 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

7. Затвердити Гнатушенко Наталії Валентинівні проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в садівничому товаристві «Аграрник», ділянка 

№ 1013. 

Передати Гнатушенко Наталії Валентинівні у власність земельну 

ділянку № 1013 (кадастровий номер 3510100000:02:013:0670) в садівничому 

товаристві “Аграрник” загальною площею 0,0800 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0800 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

8. Затвердити Навроцькому Віталію Сергійовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в садівничому товаристві «Аграрник», ділянка 

№ 331. 
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Передати Навроцькому Віталію Сергійовичу у власність земельну 

ділянку № 331 (кадастровий номер 3510100000:02:013:0669) в садівничому 

товаристві “Аграрник” загальною площею 0,0800 га (у тому числі по угіддях: 

0,0800 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

9. Затвердити Навроцькій Надії Василівні  проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві “Аграрник”, ділянка № 398. 

Передати Навроцькій Надії Василівні у власність земельну ділянку  

№ 398 (кадастровий номер 3510100000:02:013:0671) в садівничому 

товаристві “Аграрник” загальною площею 0,0800 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0800 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

10. Затвердити Бондаренку Дмитру Анатолійовичу проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в садівничому товаристві “Аграрник”, ділянка 

№ 947. 

Передати Бондаренку Дмитру Анатолійовичу у власність земельну 

ділянку № 947 (кадастровий номер 3510100000:02:013:0673) в садівничому 

товаристві “Аграрник” загальною площею 0,0800 га (у тому числі по угіддях: 

0,0800 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

11. Затвердити Діденку Ігорю Віталійовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві “Аграрник”, ділянка № 892. 

Передати Діденку Ігорю Віталійовичу у власність земельну ділянку  

№ 892  (кадастровий номер 3510100000:02:013:0672) в садівничому 

товаристві “Аграрник” загальною площею 0,0800 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0800 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

12. Затвердити Гнатушенку Максиму Іллічу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві “Аграрник”, ділянка № 1014. 

Передати Гнатушенку Максиму Іллічу у власність земельну ділянку 

№ 1014 (кадастровий номер 3510100000:02:013:0675) в садівничому 

товаристві “Аграрник” загальною площею 0,0797 га (у тому числі  

по угіддях: 0,0797 га – багаторічні насадження) для індивідуального 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

13. Затвердити Катані Галині Леонідівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві “Аграрник”, ділянка № 832. 

Передати Катані Галині Леонідівні у власність земельну ділянку № 832 

(кадастровий номер 3510100000:02:013:00674) в садівничому товаристві 

“Аграрник” загальною площею 0,0800 га (у тому числі по  
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угіддях: 0,0800 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

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

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 

 15. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, 

регулювання земельної відносин та охорони навколишнього природного 

середовища та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради О.Мосіна.  
 

 

 

Міський голова         А.РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тетяна Антонова 22 09 49  


