
 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
 

П’ЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 08 липня 2021 року                     № 645 

 

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”, враховуючи право заявників на 
безоплатну приватизацію земельних ділянок для індивідуального садівництва, 
розглянувши заяви громадян, проєкти землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок, Кропивницька міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити Гапончуку Ігорю Андрійовичу проєкт землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 
садівництва в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, ділянка № 302. 

Передати Гапончуку Ігорю Андрійовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:06:036:0340) в садівничому товаристві  
“ім. Тимірязєва”, ділянка № 302, загальною площею 0,0651 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0651 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

 

2. Затвердити Гапончук Галині Якимівні проєкт землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 
садівництва в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, ділянка № 271. 

Передати Гапончук Галині Якимівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:06:036:0339) в садівничому товаристві  
“ім. Тимірязєва”, ділянка № 271, загальною площею 0,0703 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0703 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

 

3. Затвердити Скляніченко Кристині Миколаївні проєкт землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 
садівництва в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Гранична, 2. 
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Передати Скляніченко Кристині Миколаївні у власність земельну 
ділянку (кадастровий № 3510100000:06:036:0346) в садівничому товаристві  
“ім. Тимірязєва”, вул. Гранична, 2, загальною площею 0,0730 га (у тому числі 
по угіддях: 0,0730 га – багаторічні насадження) для індивідуального 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

4. Затвердити Кузівій Світлані Федорівні проєкт землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 
садівництва в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Гранична, 121. 

Передати Кузівій Світлані Федорівні у власність земельну ділянку 
(кадастровий № 3510100000:06:036:0347) в садівничому товаристві  
“ім. Тимірязєва”, вул. Гранична, 121, загальною площею 0,0600 га (у тому числі 
по угіддях: 0,0600 га – багаторічні насадження) для індивідуального 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

5. Затвердити Деморацькому Дмитру Володимировичу проєкт 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 
індивідуального садівництва в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”,  
вул. Дружня, 59. 

Передати Деморацькому Дмитру Володимировичу у власність земельну 
ділянку (кадастровий № 3510100000:06:036:0341) в садівничому товаристві  
“ім. Тимірязєва”, вул. Дружня, 59, загальною площею 0,0925 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0925 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

6. Затвердити Ківі Олександру Валентиновичу проєкт землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 
садівництва в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Дружня, 81, 
ділянка № 452. 

Передати Ківі Олександру Валентиновичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:06:036:0338) в садівничому товаристві  
“ім. Тимірязєва”, вул. Дружня, 81, ділянка № 452, загальною площею  
0,0484 га (у тому числі по угіддях: 0,0484 га – багаторічні насадження) для 
індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

7. Затвердити Жигунову Давіду Альбертовичу проєкт землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, ділянки № 211, 213. 

Передати Жигунову Давіду Альбертовичу у власність земельні ділянки 

(кадастровий № 3510100000:06:036:0345) в садівничому товаристві  
“ім. Тимірязєва”, ділянки № 211, 213, 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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8. Затвердити Тімофєєвій Тетяні Леонідівні проєкт землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 
садівництва в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, ділянка № 477. 

Передати Тімофєєвій Тетяні Леонідівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:06:036:0343) в садівничому товаристві  
“ім. Тимірязєва”, ділянка № 477, загальною площею 0,0615 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0615 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

 

9. Затвердити Ткачук Тамарі Олександрівні проєкт землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 
садівництва в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, ділянка № 388. 

Передати Ткачук Тамарі Олександрівні у власність земельну ділянку 
(кадастровий № 3510100000:06:036:0342) в садівничому товаристві  
“ім. Тимірязєва”, ділянка № 388, загальною площею 0,0714 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0714 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення.  

 

10. Затвердити Салову Олександру Олександровичу проєкт землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 
садівництва в товаристві садоводів любителів “Будівельник”, ділянка № 81. 

Передати Салову Олександру Олександровичу у власність земельну 
ділянку (кадастровий № 3510100000:10:075:0175) в товаристві садоводів 
любителів “Будівельник”, ділянка № 81, загальною площею 0,0300 га (у тому 
числі по угіддях: 0,0300 га – багаторічні насадження) для індивідуального 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

 

11. Затвердити Касяну Ігорю Валентиновичу проєкт землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 
садівництва в садовому товаристві “Мікрорайон Садовий”, пров. Струмковий, 

ділянка № 58. 

Передати Касяну Ігорю Валентиновичу у власність земельну ділянку 
(кадастровий № 3510100000:10:092:0634) в садовому товаристві “Мікрорайон 
Садовий”, пров. Струмковий, ділянка № 58, загальною площею 0,0598 га (у 
тому числі по угіддях: 0,0598 га – багаторічні насадження) для індивідуального 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

 

12. Затвердити Маслюковій Анні Віталіївні проєкт землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 
садівництва в садовому товаристві “Мікрорайон Садовий”, ділянка № 8. 

Передати Маслюковій Анні Віталіївні у власність земельну ділянку 
(кадастровий № 3510100000:10:092:0635) в садовому товаристві “Мікрорайон 
Садовий”, ділянка № 8, загальною площею 0,0672 га (у тому числі по угіддях: 
0,0672 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення. 
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13. Затвердити Величку Олександру Миколайовичу проєкт 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 
індивідуального садівництва в садовому товаристві “Дар”, ділянка № 64. 

Передати Величку Олександру Миколайовичу у власність земельну 
ділянку (кадастровий № 3510100000:10:092:0636) в садовому товаристві “Дар”, 

ділянка № 64, загальною площею 0,0578 га (у тому числі по угіддях: 0,0578 га – 

багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

 

14. Громадянам, зазначеним у цьому рішенні, зареєструвати право на 
земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 
України. 

 

15. 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 
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Олег Левченко 35 83 56 
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