
 

 ПРОЄКТ № 3557  

 
 

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 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 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 Тасенку Михайлу Олександровичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки № 348 безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в громадській організації “Садове товариство 

“Дар”, вул. Сучасна. 

Передати Тасенку Михайлу Олександровичу у власність земельну 

ділянку № 348 (кадастровий номер 3510100000:10:092:0602) в громадській 

організації “Садове товариство “Дар”, вул. Сучасна загальною площею  

0,0597 га (у тому числі по угіддях: 0,0597 га – багаторічні насадження) для 

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

2. Затвердити Ісаченку Ігорю Михайловичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки № 206 безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в громадській організації “Садове товариство 

“Дар”, вул. Стрілецька. 

Передати Ісаченку Ігорю Михайловичу у власність земельну ділянку  

№ 206 (кадастровий номер 3510100000:10:092:0623) в громадській організації 

“Садове товариство “Дар”, вул. Стрілецька загальною площею 0,0693 га (у 

тому числі по угіддях: 0,0693 га – багаторічні насадження) для індивідуального 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

3. Затвердити Рудас Людмилі Ільківні проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 
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індивідуального садівництва в громадській організації “Мікрорайон Садовий”, 

пров. Дібровний, 159. 

Передати Рудас Людмилі Ільківні  у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:10:092:0620) в Громадській Організації  

“Мікрорайон Садовий”, пров. Дібровний, 159 загальною площею 0,0631 га (у 

тому числі по угіддях: 0,0631 га – багаторічні насадження) для індивідуального 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

4. Затвердити Воробєй Аліні Сергіївні проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в громадській організації “Мікрорайон Садовий”, 

пров. Дібровний, 329. 

Передати Воробєй Аліні Сергіївні у власність земельну ділянку  

(кадастровий номер 3510100000:10:092:0621) в громадській організації 

“Мікрорайон Садовий”, пров. Дібровний, 329 загальною площею 0,0905 га (у 

тому числі по угіддях: 0,0905 га – багаторічні насадження) для індивідуального 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

5. Затвердити Андрей Людмилі Дмитрівні проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в громадській організації “Мікрорайон Садовий”,  

ділянка № 405. 

Передати Андрей Людмилі Дмитрівні у власність земельну ділянку  

(кадастровий номер 3510100000:10:092:0619) в громадській організації 

“Мікрорайон Садовий”, ділянка № 405 загальною площею 0,0600 га (у тому 

числі по угіддях: 0,0600 га – багаторічні насадження) для індивідуального 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

6. Затвердити Лукіній Ользі Григорівні проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в громадській організації “Мікрорайон Садовий”,  

ділянка № 71. 

Передати Лукіній Ользі Григорівні у власність земельну ділянку  

(кадастровий номер 3510100000:10:092:0079) в громадській організації 

“Мікрорайон Садовий”, ділянка № 71 загальною площею 0,1000 га (у тому 

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

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

7. Затвердити Круглякову Сергію Миколайовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в громадській організації “Мікрорайон Садовий”, 

ділянка № 344. 

Передати Круглякову Сергію Миколайовичу у власність земельну 

ділянку  (кадастровий номер 3510100000:10:092:0555) в громадській організації 

“Мікрорайон Садовий”, ділянка № 344 загальною площею 0,0605 га (у тому 

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

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 
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8. Затвердити Ткаченко Ользі Григорівні проект землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в садовому товаристві “Комунальник”,  ділянки  

№  145 та № 152. 

Передати Ткаченко Ользі Григорівні у власність земельні ділянки в 

садовому товаристві “Комунальник”, ділянка № 145  (кадастровий номер 

3510100000:02:026:0502) загальною площею 0,0506  га (у тому числі по угіддях: 

0,0506 га – багаторічні насадження) та ділянка № 152 (кадастровий номер 

3510100000:02:026:0503) загальною площею 0,0496 га (у тому числі по угіддях:  

0,0496 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення. 

9. Затвердити Горбачовій Наталії Миколаївні проект землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в садовому товаристві “Комунальник”,  ділянки  

№  874  та № 876. 

Передати Горбачовій Наталії Миколаївні у власність земельні ділянки в 

садовому товаристві “Комунальник”, ділянка № 874 (кадастровий номер 

3510100000:02:026:0505) загальною площею 0,0610 га (у тому числі по угіддях: 

0,0610 га – багаторічні насадження) та ділянка № 876 (кадастровий номер  

3510100000:02:026:0506) загальною площею 0,0590 га (у тому числі по угіддях: 

0,0590 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення. 

10. Затвердити Гахову Андрію Івановичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в садовому товаристві “Комунальник”,  ділянка  

№ 28. 

Передати Гахову Андрію Івановичу у власність земельну ділянку  

(кадастровий номер 3510100000:02:026:0504) в садовому товаристві 

“Комунальник”, ділянка № 28 загальною площею 0,0543 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0543 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

11. Затвердити Смірновій Олені Анатоліївні проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в громадській організації “Садове товариство 

“Урожай”,  ділянка № 250. 

Передати Смірновій Олені Анатоліївні у власність земельну ділянку  

(кадастровий номер 3510100000:10:075:0168) в громадській організації  

“Садове товариство “Урожай”, ділянка № 250 загальною площею 0,0640 га (у 

тому числі по угіддях: 0,0640 га – багаторічні насадження) для індивідуального 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

12. Затвердити Ромасевичу Віталію Андрійовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в громадській організації “Садове товариство 

“Урожай”,  ділянки № 135 та № 136. 
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Передати Ромасевичу Віталію Андрійовичу у власність земельні 

ділянки  (кадастровий номер 3510100000:10:075:0165) в громадській організації  

“Садове товариство “Урожай”, ділянки № 135 та № 136  загальною площею 

0,1200 га (у тому числі по угіддях: 0,1200 га – багаторічні насадження) для 

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

13. Затвердити Сімонову Сергію Ігоровичу проект землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в міському товаристві садоводів любителів 

“Будівельник”,  ділянки № 72, № 73, № 74 та № 75. 

Передати Сімонову Сергію Ігоровичу у власність земельні ділянки  

(кадастровий номер 3510100000:10:075:0167) в міському товаристві садоводів 

любителів “Будівельник”, ділянки № 72, № 73, № 74 та № 75 загальною 

площею 0,1200 га (у тому числі по угіддях: 0,1200 га – багаторічні насадження)  

для індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

 14. Затвердити Ткачуку Миколі Аксентійовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в міському товаристві садоводів любителів 

“Будівельник”,  ділянка № 113. 

Передати Ткачуку Миколі Аксентійовичу у власність земельну ділянку  

(кадастровий номер 3510100000:10:075:0169) в міському товаристві садоводів 

любителів “Будівельник”, ділянка № 113 загальною площею 0,0500 га (у тому 

числі по угіддях: 0,0500 га – багаторічні насадження) для індивідуального 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

15. Затвердити Вороні Юрію Миколайовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в садівницькому товаристві “Аграрник”,  ділянка 

№  975. 

Передати Вороні Юрію Миколайовичу у власність земельну ділянку  

(кадастровий номер 3510100000:02:013:678) в садівницькому товаристві  

“Аграрник”, ділянка № 975 загальною площею 0,0800 га (у тому числі по 

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

рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

16. Затвердити Коваленко Тамілі Анатоліївні проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в громадській організації “Cадівницькому 

товаристві “Дружба”,  ділянка № 328 . 

Передати Коваленко Тамілі Анатоліївні у власність земельну ділянку  

(кадастровий номер 3510100000:12:064:0526) в громадській організації 

“Cадівницькому товаристві “Дружба”, ділянка № 328 загальною площею 0,0693 

га (у тому числі по угіддях: 0,0693  га – багаторічні насадження) для 

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 
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17. Затвердити Кучерявенко Ніні Павлівні проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в громадській організації “Cадівницькому 

товаристві “Дружба”,  ділянка №  407. 

Передати Кучерявенко Ніні Павлівні у власність земельну ділянку  

(кадастровий номер 3510100000:12:064:0529) в громадській організації 

“Cадівницькому товаристві “Дружба”, ділянка № 407 загальною площею  

0,0793 га (у тому числі по угіддях: 0,0793 га – багаторічні насадження) для  

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

18. Затвердити Ємельянову Сергію Васильовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в громадській організації “Cадівницькому 

товаристві “Дружба”,  ділянка № 412 . 

Передати Ємельянову Сергію Васильовичу у власність земельну ділянку  

(кадастровий номер 3510100000:12:064:0528) в громадській організації 

“Cадівницькому товаристві “Дружба”, ділянка № 412 загальною площею  

0,0753 га (у тому числі по угіддях: 0,0753 га – багаторічні насадження) для  

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

19. Затвердити Коваль Людмилі Василівні проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в громадській організації “Cадівницькому 

товаристві “Дружба”,  ділянка № 614. 

Передати Коваль Людмилі Василівні у власність земельну ділянку  

(кадастровий номер 3510100000:12:064:0527) в громадській організації 

“Cадівницькому товаристві “Дружба”, ділянка № 614 загальною площею  

0,0791 га (у тому числі по угіддях: 0,0791 га – багаторічні насадження) для 

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

20. Затвердити Кузьміній Наталії Олександрівні проект землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в громадській організації “Cадівницькому 

товаристві “Дружба”,  ділянки № 920 та № 927. 

Передати Кузьміній Наталії Олександрівні у власність земельні ділянки  

(кадастровий номер 3510100000:12:064:0531) в громадській організації 

“Cадівницькому товаристві “Дружба”, ділянки № 920 та № 927 загальною 

площею 0,1200 га (у тому числі по угіддях: 0,1200 га – багаторічні насадження) 

для індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

21. Затвердити Кузьміну Олександру Васильовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в громадській організації “Cадівницькому 

товаристві “Дружба”,  ділянки № 922 та № 929. 
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Передати Кузьміну Олександру Васильовичу у власність земельні 

ділянки  (кадастровий номер 3510100000:12:064:0530) в громадській організації 

“Cадівницькому товаристві “Дружба”, ділянки № 922 та № 929 загальною 

площею 0,1200 га (у тому числі по угіддях: 0,1200 га – багаторічні насадження) 

для індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

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

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 

23. 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 О.Мосіна. 

 

 

 

Міський голова                                                          Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тетяна Антонова 22 09 49 
 



Доопрацьований 26.12.2019 

 ПРОЄКТ № 3557  

 
 

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 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 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 Тасенку Михайлу Олександровичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки № 348 безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в громадській організації “Садове товариство 

“Дар”, вул. Сучасна. 

Передати Тасенку Михайлу Олександровичу у власність земельну 

ділянку № 348 (кадастровий номер 3510100000:10:092:0602) в громадській 

організації “Садове товариство “Дар”, вул. Сучасна загальною площею  

0,0597 га (у тому числі по угіддях: 0,0597 га – багаторічні насадження) для 

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

2. Затвердити Ісаченку Ігорю Михайловичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки № 206 безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в громадській організації “Садове товариство 

“Дар”, вул. Стрілецька. 

Передати Ісаченку Ігорю Михайловичу у власність земельну ділянку  

№ 206 (кадастровий номер 3510100000:10:092:0623) в громадській організації 

“Садове товариство “Дар”, вул. Стрілецька загальною площею 0,0693 га (у 

тому числі по угіддях: 0,0693 га – багаторічні насадження) для індивідуального 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

3. Затвердити Рудас Людмилі Ільківні проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 
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індивідуального садівництва в громадській організації “Мікрорайон Садовий”, 

пров. Дібровний, 159. 

Передати Рудас Людмилі Ільківні  у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:10:092:0620) в Громадській Організації  

“Мікрорайон Садовий”, пров. Дібровний, 159 загальною площею 0,0631 га (у 

тому числі по угіддях: 0,0631 га – багаторічні насадження) для індивідуального 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

4. Затвердити Воробєй Аліні Сергіївні проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в громадській організації “Мікрорайон Садовий”, 

пров. Дібровний, 329. 

Передати Воробєй Аліні Сергіївні у власність земельну ділянку  

(кадастровий номер 3510100000:10:092:0621) в громадській організації 

“Мікрорайон Садовий”, пров. Дібровний, 329 загальною площею 0,0905 га (у 

тому числі по угіддях: 0,0905 га – багаторічні насадження) для індивідуального 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

5. Затвердити Андрей Людмилі Дмитрівні проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в громадській організації “Мікрорайон Садовий”,  

ділянка № 405. 

Передати Андрей Людмилі Дмитрівні у власність земельну ділянку  

(кадастровий номер 3510100000:10:092:0619) в громадській організації 

“Мікрорайон Садовий”, ділянка № 405 загальною площею 0,0600 га (у тому 

числі по угіддях: 0,0600 га – багаторічні насадження) для індивідуального 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

6. Затвердити Лукіній Ользі Григорівні проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в громадській організації “Мікрорайон Садовий”,  

ділянка № 71. 

Передати Лукіній Ользі Григорівні у власність земельну ділянку  

(кадастровий номер 3510100000:10:092:0079) в громадській організації 

“Мікрорайон Садовий”, ділянка № 71 загальною площею 0,1000 га (у тому 

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

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

7. Затвердити Круглякову Сергію Миколайовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в громадській організації “Мікрорайон Садовий”, 

ділянка № 234. 

Передати Круглякову Сергію Миколайовичу у власність земельну 

ділянку  (кадастровий номер 3510100000:10:092:0555) в громадській організації 

“Мікрорайон Садовий”, ділянка № 234 загальною площею 0,0605 га (у тому 

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

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 
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8. Затвердити Ткаченко Ользі Григорівні проект землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в садовому товаристві “Комунальник”,  ділянки  

№  145 та № 152. 

Передати Ткаченко Ользі Григорівні у власність земельні ділянки в 

садовому товаристві “Комунальник”, ділянка № 145  (кадастровий номер 

3510100000:02:026:0502) загальною площею 0,0506  га (у тому числі по угіддях: 

0,0506 га – багаторічні насадження) та ділянка № 152 (кадастровий номер 

3510100000:02:026:0503) загальною площею 0,0496 га (у тому числі по угіддях:  

0,0496 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення. 

9. Затвердити Горбачовій Наталії Миколаївні проект землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в садовому товаристві “Комунальник”,  ділянки  

№  874  та № 876. 

Передати Горбачовій Наталії Миколаївні у власність земельні ділянки в 

садовому товаристві “Комунальник”, ділянка № 874 (кадастровий номер 

3510100000:02:026:0505) загальною площею 0,0610 га (у тому числі по угіддях: 

0,0610 га – багаторічні насадження) та ділянка № 876 (кадастровий номер  

3510100000:02:026:0506) загальною площею 0,0590 га (у тому числі по угіддях: 

0,0590 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення. 

10. Затвердити Гахову Андрію Івановичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в садовому товаристві “Комунальник”,  ділянка  

№ 28. 

Передати Гахову Андрію Івановичу у власність земельну ділянку  

(кадастровий номер 3510100000:02:026:0504) в садовому товаристві 

“Комунальник”, ділянка № 28 загальною площею 0,0543 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0543 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

11. Затвердити Смірновій Олені Анатоліївні проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в громадській організації “Садове товариство 

“Урожай”,  ділянка № 250. 

Передати Смірновій Олені Анатоліївні у власність земельну ділянку  

(кадастровий номер 3510100000:10:075:0168) в громадській організації  

“Садове товариство “Урожай”, ділянка № 250 загальною площею 0,0640 га (у 

тому числі по угіддях: 0,0640 га – багаторічні насадження) для індивідуального 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

12. Затвердити Ромасевичу Віталію Андрійовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в громадській організації “Садове товариство 

“Урожай”,  ділянки № 135 та № 136. 
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Передати Ромасевичу Віталію Андрійовичу у власність земельні 

ділянки  (кадастровий номер 3510100000:10:075:0165) в громадській організації  

“Садове товариство “Урожай”, ділянки № 135 та № 136  загальною площею 

0,1200 га (у тому числі по угіддях: 0,1200 га – багаторічні насадження) для 

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

13. Затвердити Сімонову Сергію Ігоровичу проект землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в міському товаристві садоводів любителів 

“Будівельник”,  ділянки № 72, № 73, № 74 та № 75. 

Передати Сімонову Сергію Ігоровичу у власність земельні ділянки  

(кадастровий номер 3510100000:10:075:0167) в міському товаристві садоводів 

любителів “Будівельник”, ділянки № 72, № 73, № 74 та № 75 загальною 

площею 0,1200 га (у тому числі по угіддях: 0,1200 га – багаторічні насадження)  

для індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

 14. Затвердити Ткачуку Миколі Аксентійовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в міському товаристві садоводів любителів 

“Будівельник”,  ділянка № 113. 

Передати Ткачуку Миколі Аксентійовичу у власність земельну ділянку  

(кадастровий номер 3510100000:10:075:0169) в міському товаристві садоводів 

любителів “Будівельник”, ділянка № 113 загальною площею 0,0500 га (у тому 

числі по угіддях: 0,0500 га – багаторічні насадження) для індивідуального 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

15. Затвердити Вороні Юрію Миколайовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в садівницькому товаристві “Аграрник”,  ділянка 

№  975. 

Передати Вороні Юрію Миколайовичу у власність земельну ділянку  

(кадастровий номер 3510100000:02:013:678) в садівницькому товаристві  

“Аграрник”, ділянка № 975 загальною площею 0,0800 га (у тому числі по 

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

рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

16. Затвердити Коваленко Тамілі Анатоліївні проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в громадській організації “Cадівницькому 

товаристві “Дружба”,  ділянка № 328 . 

Передати Коваленко Тамілі Анатоліївні у власність земельну ділянку  

(кадастровий номер 3510100000:12:064:0526) в громадській організації 

“Cадівницькому товаристві “Дружба”, ділянка № 328 загальною площею 0,0693 

га (у тому числі по угіддях: 0,0693  га – багаторічні насадження) для 

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 
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17. Затвердити Кучерявенко Ніні Павлівні проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в громадській організації “Cадівницькому 

товаристві “Дружба”,  ділянка №  407. 

Передати Кучерявенко Ніні Павлівні у власність земельну ділянку  

(кадастровий номер 3510100000:12:064:0529) в громадській організації 

“Cадівницькому товаристві “Дружба”, ділянка № 407 загальною площею  

0,0793 га (у тому числі по угіддях: 0,0793 га – багаторічні насадження) для  

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

18. Затвердити Ємельянову Сергію Васильовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в громадській організації “Cадівницькому 

товаристві “Дружба”,  ділянка № 412 . 

Передати Ємельянову Сергію Васильовичу у власність земельну ділянку  

(кадастровий номер 3510100000:12:064:0528) в громадській організації 

“Cадівницькому товаристві “Дружба”, ділянка № 412 загальною площею  

0,0753 га (у тому числі по угіддях: 0,0753 га – багаторічні насадження) для  

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

19. Затвердити Коваль Людмилі Василівні проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в громадській організації “Cадівницькому 

товаристві “Дружба”,  ділянка № 614. 

Передати Коваль Людмилі Василівні у власність земельну ділянку  

(кадастровий номер 3510100000:12:064:0527) в громадській організації 

“Cадівницькому товаристві “Дружба”, ділянка № 614 загальною площею  

0,0791 га (у тому числі по угіддях: 0,0791 га – багаторічні насадження) для 

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

20. Затвердити Кузьміній Наталії Олександрівні проект землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в громадській організації “Cадівницькому 

товаристві “Дружба”,  ділянки № 920 та № 927. 

Передати Кузьміній Наталії Олександрівні у власність земельні ділянки  

(кадастровий номер 3510100000:12:064:0531) в громадській організації 

“Cадівницькому товаристві “Дружба”, ділянки № 920 та № 927 загальною 

площею 0,1200 га (у тому числі по угіддях: 0,1200 га – багаторічні насадження) 

для індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

21. Затвердити Кузьміну Олександру Васильовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в громадській організації “Cадівницькому 

товаристві “Дружба”,  ділянки № 922 та № 929. 
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Передати Кузьміну Олександру Васильовичу у власність земельні 

ділянки  (кадастровий номер 3510100000:12:064:0530) в громадській організації 

“Cадівницькому товаристві “Дружба”, ділянки № 922 та № 929 загальною 

площею 0,1200 га (у тому числі по угіддях: 0,1200 га – багаторічні насадження) 

для індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

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

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 

23. 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 О.Мосіна. 

 

 

 

Міський голова                                                          Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тетяна Антонова 22 09 49 
 


