
ПРОЄКТ № 4304 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від “____”__________ 2020 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, 121 

Земельного кодексу України та розглянувши заяви громадян, проєкти 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок, Міська рада міста 

Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити Величко Галині Іванівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Дружня, 74 

(ділянка № 441). 

Передати Величко Галині Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:06:036:0325) в садівничому товаристві  

“ім. Тимірязєва”, вул. Дружня, 74 (ділянка № 441) загальною площею 0,0649 га 

(у тому числі по угіддях:0,0649 га – багаторічні насадження) для 

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

 

2. Затвердити Міндрусу Ігорю Миколайовичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Салютна, 84 

(ділянка № 313).  

Передати Міндрусу Ігорю Миколайовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:06:036:0326) в садівничому товаристві  

“ім. Тимірязєва”, вул. Салютна, 84 (ділянка № 313) загальною площею  

0,0625 га (у тому числі по угіддях: 0,0625 га – багаторічні насадження) для 

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

 

3. Затвердити Явтушенко Валентині Іллівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 
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садівництва в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Салютна, 128 

(ділянки № 265, 267). 

Передати Явтушенко Валентині Іллівні у власність земельну ділянку  

(кадастровий номер 3510100000:06:036:0327) в садівничому товаристві  

“ім. Тимірязєва”, вул. Салютна, 128 (ділянки № 265, 267) загальною площею 

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

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

 

4. Затвердити Ахмед Вікторії Володимирівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в Громадській Організації “Мікрорайон Садовий”, ділянка № 120. 

Передати Ахмед Вікторії Володимирівні у власність земельну ділянку  

№ 120 (кадастровий номер 3510100000:10:092:0622) в Громадській Організації 

“Мікрорайон Садовий” загальною площею 0,0624 га (у тому числі по угіддях: 

0,0624 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

 

5. Затвердити Кайтазу Вадиму Вікторовичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садовому товаристві “Комунальник”, ділянка № 707. 

Передати Кайтазу Вадиму Вікторовичу у власність земельну ділянку  

№ 707 (кадастровий номер 3510100000:02:026:0507) в садовому товаристві 

“Комунальник” загальною площею 0,0622 га (у тому числі по угіддях: 0,0622 га 

– багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

 

6. Затвердити Мачулі Сніжані Анатоліївні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в “садовому товаристві “Урожай”, ділянка № 25. 

Передати Мачулі Сніжані Анатоліївні у власність земельну ділянку  

№ 25 (кадастровий номер 3510100000:10:075:0171) в “садовому товаристві 

“Комунальник” загальною площею 0,0589 га (у тому числі по угіддях: 0,0589 га 

– багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

 

7. Громадянам, зазначеним у цьому рішенні, зареєструвати право на 

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 

 

 

 

Міський голова                                                               Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

 

Ксенія Василенко 35 83 56 



ДООПРАЦЬОВАНО 29.09.2020 

 

ПРОЄКТ № 4304 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від “____”__________ 2020 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, 121 

Земельного кодексу України та розглянувши заяви громадян, проєкти 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок, Міська рада міста 

Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити Величко Галині Іванівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Дружня, 74 

(ділянка № 441). 

Передати Величко Галині Іванівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:06:036:0325) в садівничому товаристві  

“ім. Тимірязєва”, вул. Дружня, 74 (ділянка № 441) загальною площею 0,0649 га 

(у тому числі по угіддях:0,0649 га – багаторічні насадження) для 

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 
 

2. Затвердити Міндрусу Ігорю Миколайовичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Салютна, 84 

(ділянка № 313).  

Передати Міндрусу Ігорю Миколайовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:06:036:0326) в садівничому товаристві  

“ім. Тимірязєва”, вул. Салютна, 84 (ділянка № 313) загальною площею  

0,0625 га (у тому числі по угіддях: 0,0625 га – багаторічні насадження) для 

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 
 

3. Затвердити Явтушенко Валентині Іллівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 



 2 

садівництва в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Салютна, 128 

(ділянки № 265, 267). 

Передати Явтушенко Валентині Іллівні у власність земельну ділянку  

(кадастровий номер 3510100000:06:036:0327) в садівничому товаристві  

“ім. Тимірязєва”, вул. Салютна, 128 (ділянки № 265, 267) загальною площею 

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

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 
 

4. Затвердити Ахмед Вікторії Володимирівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садовому товаристві “Мікрорайон Садовий”, ділянка № 120. 

Передати Ахмед Вікторії Володимирівні у власність земельну ділянку  

№ 120 (кадастровий номер 3510100000:10:092:0622) в садовому товаристві 

“Мікрорайон Садовий” загальною площею 0,0624 га (у тому числі по угіддях: 

0,0624 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення. 
 

5. Затвердити Кайтазу Вадиму Вікторовичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садовому товаристві “Комунальник”, ділянка № 707. 

Передати Кайтазу Вадиму Вікторовичу у власність земельну ділянку  

№ 707 (кадастровий номер 3510100000:02:026:0507) в садовому товаристві 

“Комунальник” загальною площею 0,0622 га (у тому числі по угіддях: 0,0622 га 

– багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 
 

6. Затвердити Мачулі Сніжані Анатоліївні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в “садовому товаристві “Урожай”, ділянка № 25. 

Передати Мачулі Сніжані Анатоліївні у власність земельну ділянку  

№ 25 (кадастровий номер 3510100000:10:075:0171) в “садовому товаристві 

“Урожай”, загальною площею 0,0589 га (у тому числі по угіддях: 0,0589 га – 

багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення 
 

7. Громадянам, зазначеним у цьому рішенні, зареєструвати право на 

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 
 

8. Контроль за виконанням цього 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 
 

Ксенія Василенко 35 83 56 


