
    ПРОЄКТ № 635  

 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА  
 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від “__”________ 2021 року         № _____ 
 

Про передачу у власність  

земельних ділянок громадянам  

в садових товариствах 
 

Керуючись статтею 144 Конституції України, статтями 12, 35, 81, 121 

Земельного кодексу 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” та розглянувши звернення членів садових 

товариств, проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, 

Кропивницька міська рада  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити  Никифоренку Олексію Геннадійовичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садівницькому товаристві “Дружба”, ділянка № 286. 

Передати Никифоренку Олексію Генадійовичу у власність земельну 

ділянку № 286 (кадастровий № 3510100000:12:064:0537) в садівницькому 

товаристві “Дружба”, загальною площею 0,0486 га (у тому числі по угіддях: 

0,0486 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

2. Затвердити Котову Олександру Геннадійовичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, ділянка № 490,  

вул. Дружня, 51. 

Передати Котову Олександру Геннадійовичу у власність земельну 

ділянку № 490 (кадастровий № 3510100000:06:036:0362) в садівничому 

товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Дружня, 51, загальною площею 0,0444 га (у 

тому числі по угіддях: 0,0444 га – багаторічні насадження) для індивідуального 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

3. Затвердити Гелі Вадиму Станіславовичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Салютна, 137. 

Передати Гелі Вадиму Станіславовичу у власність земельну ділянку  

(кадастровий № 3510100000:06:036:0365) в садівничому товаристві  
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“ім. Тимірязєва”, вул. Салютна, 137, 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 Фулзі Інні Миколаївні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Салютна, 131. 

Передати Фулзі Інні Миколаївні у власність земельну ділянку  

(кадастровий № 3510100000:06:036:0366) в садівничому товаристві  

“ім. Тимірязєва”, вул. Салютна, 131, 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 Головку Сергію Валерійовичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, ділянка № 976/977. 

Передати Головку Сергію Валерійовичу у власність земельну ділянку  

(кадастровий № 3510100000:06:036:0361) в садівничому товаристві  

“ім. Тимірязєва”, ділянка № 976/977, загальною площею 0,0903 га (у тому числі 

по угіддях: 0,0903 га – багаторічні насадження) для індивідуального 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення.  

6. Затвердити Щербань Вікторії Григорівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Гранична, 24. 

Передати Щербань Вікторії Григорівні у власність земельну ділянку  

(кадастровий № 3510100000:06:036:0353) в садівничому товаристві  

“ім. Тимірязєва”, вул. Гранична, 24, загальною площею 0,0600 га (у тому числі 

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

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

7. Затвердити Дуці Сергію Володимировичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Салютна 132. 

Передати Дуці Сергію Володимировичу у власність земельну ділянку  

(кадастровий № 3510100000:06:036:0360) в садівничому товаристві  

“ім. Тимірязєва”, вул. Салютна 132, загальною площею 0,0660 га (у тому числі 

по угіддях: 0,0660 га – багаторічні насадження) для індивідуального 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

8. Затвердити Наумкіній Ганні Панкратіївні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садовому товаристві “Комунальник”, ділянка № 839/848. 

Передати Наумкіній Ганні Панкратіївні у власність земельну ділянку  

(кадастровий № 3510100000:02:026:0515) в садовому товаристві 

“Комунальник”, ділянка № 839/848 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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9. Затвердити Волошину Олександру Юрійовичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Дружня, 183. 

Передати Волошину Олександру Юрійовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:06:036:0356) в садівничому товаристві  

“ім. Тимірязєва”, вул. Дружня, 183 загальною площею 0,0746 га (у тому числі 

по угіддях: 0,0746 га – багаторічні насадження) для індивідуального 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

10. Затвердити Заверусі Станіславу Ярославовичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садовому товаристві “Комунальник”, вул. Полунична, 812. 

Передати Заверусі Станіславу Ярославовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:02:026:0516) в садовому товаристві 

“Комунальник”, загальною площею 0,0597 га (у тому числі по угіддях:  

0,0597 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

11. Затвердити Шпильовому Юрію Васильовичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садовому товаристві “Комунальник”, вул. Ранкова, 722. 

Передати Шпильовому Юрію Васильовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:02:026:0517) в садовому товаристві 

“Комунальник”, загальною площею 0,0715 га (у тому числі по угіддях:  

0,0715 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

12. Затвердити Юрлову Максиму Володимировичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садовому товаристві “Комунальник”, вул. Серпанкова, 824. 

Передати Юрлову Максиму Володимировичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:02:026:0518) в садовому товаристві 

“Комунальник”, загальною площею 0,0617 га (у тому числі по угіддях:  

0,0617 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

13. Затвердити Погрібній Анастасії Романівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в громадській організації “Мікрорайон Садовий”,  

пров. Ромашковий, ділянка № 90. 

Передати Погрібній Анастасії Романівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:10:092:0642) в громадській організації 

“Мікрорайон Садовий”, пров. Ромашковий, ділянка № 90, 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 Сізонову Віталію Вячеславовичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 
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садівництва в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Салютна, 62, 

ділянка № 343. 

Передати Сізонову Віталію Вячеславовичу у власність земельну ділянку  

(кадастровий № 3510100000:06:036:0368) в садівничому товаристві  

“ім. Тимірязєва”, вул. Салютна 62, ділянка № 343 загальною площею 0,0640 га 

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

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

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

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 
 

16. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань екології, земельних відносин та комунальної власності  

та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

О.Мосіна. 
 

 

 

Міський голова                                                               Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дар’я Корець 35 83 56 


