
 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА  
 

П’ЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 08 липня 2021 року         № 646 
 

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  Янчук Олені Олександрівні проєкт землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 
садівництва в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, ділянка № 284,  
вул. Салютна, 125. 

Передати Янчук Олені Олександрівні у власність земельну ділянку  

№ 284 (кадастровий № 3510100000:06:036:0350) в садівничому товаристві  
“ім. Тимірязєва”, вул. Салютна, 125, загальною площею 0,0636 га (у тому числі 
по угіддях: 0,0636 га – багаторічні насадження) для індивідуального 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

2. Затвердити  Бержаті Марії Олександрівні проєкт землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 
садівництва в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, ділянка № 324.  
 Передати Бержаті Марії Олександрівні у власність земельну ділянку  
№ 324 (кадастровий № 3510100000:06:036:0344) в садівничому товаристві  
“ім. Тимірязєва”, загальною площею 0,0530 га (у тому числі по угіддях:  
0,0530 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

3. Затвердити  Трочинському Григорію Григоровичу проєкт землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 
садівництва в садовому товаристві “Комунальник”, ділянка № 959. 

Передати Трочинському Григорію Григоровичу у власність земельну 
ділянку № 959 (кадастровий № 3510100000:02:026:0510) в садовому товаристві 
“Комунальник”, загальною площею 0,0601 га (у тому числі по угіддях:  
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0,0601 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

4. Затвердити Андрейченко Аллі Володимирівні проєкт землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 
садівництва в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, ділянка № 145. 

Передати Андрейченко Аллі Володимирівні у власність земельну ділянку 
№ 145 (кадастровий № 3510100000:06:036:0302) в садівничому товаристві  
“ім. Тимірязєва”, загальною площею 0,0700 га (у тому числі по угіддях:  
0,0700 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

5. Затвердити  Бірюкову Олександру Віталійовичу проєкт землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 
садівництва в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, ділянка № 470/472,  
вул. Дружня 65/67. 

Передати Бірюкову Олександру Віталійовичу у власність земельну 
ділянку № 470/472 (кадастровий № 3510100000:06:036:0349) в садівничому 
товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Дружня 65/67, загальною площею 0,0904 га (у 
тому числі по угіддях: 0,0904 га – багаторічні насадження) для індивідуального 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 
6. Затвердити  Галь Катерині Володимирівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 
садівництва в садовому товаристві “Дар”, вул. Фермерська,  ділянка № 109. 

 Передати Галь Катерині Володимирівні у власність земельну ділянку  
№ 109 (кадастровий № 3510100000:10:092:0639) в садовому товаристві “Дар”, 
вул. Фермерська, загальною площею 0,0595 га (у тому числі по угіддях:  
0,0595 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

7. Затвердити  Кошарову Віталію Олександровичу проєкт землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 
садівництва в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Летовищна, 18. 

Передати Кошарову Віталію Олександровичу у власність земельну 
ділянку (кадастровий № 3510100000:06:036:0348) в садівничому товаристві  
“ім. Тимірязєва”, вул. Летовищна, 18, загальною площею 0,0545 га (у тому 
числі по угіддях: 0,0545 га – багаторічні насадження) для індивідуального 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 
8. Затвердити Чміль Лілії Миколаївні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 
садівництва в садовому товаристві “Дар”, ділянка № 116. 

Передати Чміль Лілії Миколаївні у власність земельну ділянку 
(кадастровий № 3510100000:10:092:0638) в садовому товаристві  
“Дар”, ділянка № 116, загальною площею 0,0630 га (у тому числі по угіддях: 
0,0630 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення.  
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9. Затвердити Гедеріму Максиму Сергійовичу проєкт землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 
садівництва в громадській організації “Мікрорайон садовий”, пров. Медовий, 
ділянка № 183. 

Передати Гедеріму Максиму Сергійовичу у власність земельну ділянку 

№ 183 (кадастровий № 3510100000:10:092:0640) в громадській організації 
“Мікрорайон садовий”, пров. Медовий, загальною площею 0,0621 га (у тому 
числі по угіддях: 0,0621 га – багаторічні насадження) для індивідуального 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення.  

10. Затвердити Прожозі Вадиму Івановичу проєкт землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 
садівництва в громадській організації садівницькому товаристві “Дружба”, 
ділянка № 514. 

Передати Прожозі Вадиму Івановичу у власність земельну ділянку № 514 

(кадастровий № 3510100000:12:064:0497) в громадській організації 
садівницькому товаристві “Дружба”, загальною площею 0,0547 га (у тому числі 
по угіддях: 0,0547 га – багаторічні насадження) для індивідуального 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

11. Затвердити Перехрест Ользі Вікторівні проєкт землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 
садівництва в садовому товаристві “Восход-1”, ділянка № 34. 

Передати Перехрест Ользі Вікторівні у власність земельну ділянку № 34 

(кадастровий № 3510100000:15:095:0112) в садовому товаристві “Восход-1”, 

загальною площею 0,0573 га (у тому числі по угіддях: 0,0573 га – багаторічні 
насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

12. Затвердити Пекельник Олені Миколаївні проєкт землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 
садівництва в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Салютна, 123. 

Передати Пекельник Олені Миколаївні у власність земельну ділянку  
(кадастровий № 3510100000:15:095:0112) в садівничому товаристві  
“ім. Тимірязєва”, вул. Салютна, 123, 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 Лаврінову Тімуру Валерійовичу проєкт землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Дружня, 60, 
ділянка № 459. 

Передати Лаврінову Тімуру Валерійовичу у власність земельну ділянку 
№ 459 (кадастровий № 3510100000:06:036:0359) в садівничому товаристві  
“ім. Тимірязєва”, вул. Дружня, 60, загальною площею 0,0459 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0459 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення. 
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14. Затвердити Гордєєвій Оксані Борисівні проєкт землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 
садівництва в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Дружня, 28. 

Передати Гордєєвій Оксані Борисівні у власність земельну ділянку 
(кадастровий № 3510100000:06:036:0355) в садівничому товаристві  
“ім. Тимірязєва”, вул. Дружня, 28, загальною площею 0,0642 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0642 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

15. Затвердити Сергієнко Надії Олексіївні проєкт землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садовому товаристві “Комунальник”, вул. Серпанкова, 532. 
Передати Сергієнко Надії Олексіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:02:026:0512) в садовому товаристві  
“Комунальник”, вул. Серпанкова, 532, загальною площею 0,0492 га (у тому 
числі по угіддях: 0,0492 га – багаторічні насадження) для індивідуального 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення.  

16. Затвердити Панасенку Сергію Олександровичу проєкт землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садовому товаристві “Комунальник”, вул. Фруктова, 122. 

Передати Панасенку Сергію Олександровичу у власність земельну 
ділянку (кадастровий № 3510100000:02:026:0513) в садовому товаристві  
“Комунальник”, вул. Фруктова, 122, загальною площею 0,0511 га (у тому числі 
по угіддях: 0,0511 га – багаторічні насадження) для індивідуального 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення.   

17. Затвердити Левінському Дмитру Олеговичу проєкт землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 
садівництва в садовому товаристві “Комунальник”, вул. Проліскова, 771. 

Передати Левінському Дмитру Олеговичу у власність земельну ділянку 
(кадастровий № 3510100000:02:026:0514) в садовому товаристві  
“Комунальник”, вул. Проліскова, 771, загальною площею 0,0605 га (у тому 
числі по угіддях: 0,0605 га – багаторічні насадження) для індивідуального 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення.    

18. Затвердити Зосименко Ларисі Борисівні проєкт землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 
садівництва в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Дружня, 30. 

Передати Зосименко Ларисі Борисівні у власність земельну ділянку  
(кадастровий № 3510100000:06:036:0358) в садівничому товаристві  
“ім. Тимірязєва”, вул. Дружня, 30, загальною площею 0,0613 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0613 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

19. Затвердити Мілютіну Юрію Івановичу проєкт землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 
садівництва в садівницькому товаристві “Аграрник”, ділянка № 48. 

Передати Мілютіну Юрію Івановичу у власність земельну ділянку № 48   
(кадастровий № 3510100000:02:013:0690) в садівницькому товаристві 
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“Аграрник”, загальною площею 0,0800 га (у тому числі по угіддях: 0,0800 га – 

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

20. Затвердити Івановій Олені Борисівні проєкт землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 
садівництва в садівницькому товаристві “Аграрник”, ділянка № 339. 

Передати Івановій Олені Борисівні у власність земельну ділянку № 339 

(кадастровий № 3510100000:02:013:0689) в садівницькому 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. 

21. Затвердити Олійник Анастасії Сергіївні проєкт землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 
садівництва в садівницькому товаристві “Аграрник”, ділянка № 1034. 

Передати Олійник Анастасії Сергіївні у власність земельну ділянку  

№ 1034 (кадастровий № 3510100000:02:013:0688) в садівницькому товаристві 
“Аграрник”, загальною площею 0,0700 га (у тому числі по угіддях: 0,0700 га – 

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

22. Затвердити Живицькій Анжеліці Максимівні проєкт землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 
садівництва в громадській організації садівницькому товаристві “Дружба”, 
ділянка № 266. 

Передати Живицькій Анжелікі Максимівні у власність земельну ділянку 
№ 266 (кадастровий № 3510100000:12:064:0524) в громадській організації 
садівницькому товаристві “Дружба”, загальною площею 0,0478 га (у тому числі 
по угіддях: 0,0478 га – багаторічні насадження) для індивідуального 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

23. Затвердити Горлачовій Вікторії Валеріївні проєкт землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 
садівництва в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Салютна, 152. 

Передати Горлачовій Вікторії Валеріївні у власність земельну ділянку  
(кадастровий № 3510100000:06:036:0363) в садівничому товаристві  
“ім. Тимірязєва”, вул. Салютна, 152, загальною площею 0,1200 га (у тому числі 
по угіддях: 0,1200 га – багаторічні насадження) для індивідуального 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

24. Затвердити Панченку Олександру Володимировичу проєкт 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у власність для 
індивідуального садівництва в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”,  
вул. Лагідна, 78, ділянки № 539, 541. 

Передати Панченку Олександру Володимировичу у власність земельні 
ділянки № 539, 541 (кадастровий № 3510100000:06:036:0364) в садівничому 
товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Лагідна, 78, загальною площею 0,0898 га (у 
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тому числі по угіддях: 0,0898 га – багаторічні насадження) для індивідуального 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

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

 

26. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Олег Левченко 35 83 56 


