
 ПРОЄКТ № 751 

 
 

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 Гаврилюк Анастасії Іванівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в громадській організації “Мікрорайон садовий”, пров. 

Ромашковий, ділянка № 392. 

Передати Гаврилюк Анастасії Іванівні у власність земельну ділянку № 

392 (кадастровий № 3510100000:10:092:0654) в громадській організації 

“Мікрорайон садовий”, пров. Ромашковий загальною площею 0,0673 га (у тому 

числі по угіддях: 0,0673 га – багаторічні насадження) для індивідуального 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

2. Затвердити Желєзній Олені Євгенівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в громадській організації “Мікрорайон садовий”,  

пров. Мальовничий, ділянка № 469. 

Передати Желєзній Олені Євгенівні у власність земельну ділянку № 469 

(кадастровий № 3510100000:10:092:0644) в громадській організації 

“Мікрорайон садовий”, пров. Мальовничий, загальною площею 0,0558 га (у 

тому числі по угіддях: 0,0558 га – багаторічні насадження) для індивідуального 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

3. Затвердити Колісник Тетяні Вадимівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в громадській організації “Мікрорайон садовий”, пров. 

Ромашковий, ділянка № 398. 

Передати Колісник Тетяні Вадимівні у власність земельну ділянку № 398 

(кадастровий № 3510100000:10:092:0643) в громадській організації 
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“Мікрорайон садовий”, пров. Ромашковий, загальною площею 0,0600 га (у тому 

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

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

4. Затвердити Веремієнку Сергію Миколайовичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в громадській організації “Мікрорайон садовий”, пров. Привітний, 

ділянка № 224. 

Передати Веремієнку Сергію Миколайовичу у власність земельну 

ділянку № 224 (кадастровий № 3510100000:10:092:0649) в громадській 

організації “Мікрорайон садовий”, пров. Привітний, загальною площею 0,0686 

га (у тому числі по угіддях: 0,0686 га – багаторічні насадження) для 

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення.  

5. Затвердити Силці Тетяні Миколаївні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в громадській організації “Садове товариство “Дар”, ділянка  

№ 224. 

Передати Силці Тетяні Миколаївні у власність земельну ділянку  

(кадастровий № 3510100000:10:092:0653) в громадській організації “Садове 

товариство “Дар”, ділянка № 224, загальною площею 0,0686 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0686 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення.  

6. Затвердити Смакоузу Дмитру Олександровичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в громадській організації “Садове товариство “Дар”, вул. Сучасна, 

ділянка № 323. 

Передати Смакоузу Дмитру Олександровичу у власність земельну 

ділянку № 323 (кадастровий № 3510100000:10:092:0645) в громадській 

організації “Садове товариство “Дар”, вул. Сучасна, загальною площею 0,1200 

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

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

7. Затвердити Кваші Олександру Валерійовичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в громадській організації “Садове товариство “Дар”,  

вул. Фермерська, ділянка № 100. 

Передати Кваші Олександру Валерійовичу у власність земельну ділянку 

№ 100 (кадастровий № 3510100000:10:092:0652) в громадській організації 

“Садове товариство “Дар”, вул. Фермерська загальною площею 0,0617 га  

(у тому числі по угіддях: 0,0617 га – багаторічні насадження) для 

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

8. Затвердити Флорі Василю Васильовичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в громадській організації “Садове товариство “Дар”,  

вул. Стрілецька, ділянка № 214. 
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Передати Флорі Василю Васильовичу у власність земельну ділянку № 

214 (кадастровий № 3510100000:10:092:0655) в громадській організації “Садове 

товариство “Дар”, вул. Стрілецька загальною площею 0,0592 га (у тому числі 

по угіддях: 0,0592 га – багаторічні насадження) для індивідуального 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

9. Затвердити Корнєєвій Ганні Вікторівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садівницькому товаристві “Аграрник”, ділянка № 98. 

Передати Корнєєвій Ганні Вікторівні у власність земельну ділянку № 98 

(кадастровий № 3510100000:02:013:0698) в садівницькому товаристві 

“Аграрник” загальною площею 0,0787 га (у тому числі по угіддях: 0,0787 га – 

багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

10. Затвердити Ветриченко Вірі Олексіївні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садівницькому товаристві “Аграрник”, ділянка № 994. 

Передати Ветриченко Вірі Олексіївні у власність земельну ділянку № 994 

(кадастровий № 3510100000:02:013:0697) садівницькому товаристві 

“Аграрник”, загальною площею 0,0840 га (у тому числі по угіддях: 0,0840 га – 

багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

11. Затвердити Чайці Юлії Олександрівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садівницькому товаристві “Аграрник”, ділянка № 973. 

Передати Чайці Юлії Олександрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:02:013:0694) в садівницькому товаристві 

“Аграрник”, загальною площею 0,0797 га (у тому числі по угіддях:  

0,0797 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

12. Затвердити Биковщенко Ілоні Вікторівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садівницькому товаристві “Аграрник”, ділянка № 575. 

Передати Биковщенко Ілоні Вікторівні у власність земельну ділянку  

№ 575 (кадастровий № 3510100000:02:013:0692) 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. 

13. Затвердити Капустіній Людмилі Миколаївні проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садівницькому товаристві “Аграрник”, ділянка № 771. 

Передати Капустіній Людмилі Миколаївні у власність земельну ділянку 

№ 771 (кадастровий № 3510100000:02:013:0696) в садівницькому товаристві 

“Аграрник”, ділянка № 771, загальною площею 0,0787 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0787 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення. 
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14. Затвердити Романову Олексію Петровичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садівницькому товаристві “Аграрник”, ділянка № 574. 

Передати Романову Олексію Петровичу у власність земельну ділянку  

№ 574 (кадастровий № 3510100000:02:013:0691) 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. 

15. Затвердити Левіну Євгенію Андрійовичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садівницькому товаристві “Аграрник”, ділянка № 497. 

Передати Левіну Євгенію Андрійовичу у власність земельну ділянку  

№ 497 (кадастровий № 3510100000:02:013:0695) 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. 
 

16. Затвердити Артеменку Олексію Івановичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Литовищна, 22 та 

вул. Лагідна, 49. 

Передати Артеменку Олексію Івановичу у власність земельну ділянку  

(кадастровий № 3510100000:06:036:0377) в садівничому товаристві  

“ім. Тимірязєва” вул. Литовищна, 22 та вул. Лагідна, 49, загальною площею 

0,1043 га (у тому числі по угіддях: 0,1043 га – багаторічні насадження) для 

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 
 

17. Затвердити Корнійчук Ірині Миколаївні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Лагідна, 25, 

ділянка № 620. 

Передати Корнійчук Ірині Миколаївні у власність земельну ділянку № 

620 (кадастровий № 3510100000:06:036:0372) в садівничому товаристві  

“ім. Тимірязєва”, загальною площею 0,0471 га (у тому числі по угіддях:  

0,0471 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення. 
 

18. Затвердити Чорноус Оксані В’ячеславівни проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Дружня, 29 ділянка 

№ 514. 

Передати Чорноус Оксані В’ячеславівни у власність земельну ділянку  

№ 514 (кадастровий № 3510100000:06:036:0371) в садівничому товаристві  

“ім. Тимірязєва”, загальною площею 0,0452 га (у тому числі по угіддях:  

0,0452 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

 

19. Затвердити Дубині Ользі Володимирівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 
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садівництва в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Гранична, 34 

ділянка № 163. 

Передати Дубині Ользі Володимирівні у власність земельну ділянку 163 

(кадастровий № 3510100000:06:063:0374) в садівницькому товаристві 

“Аграрник”, загальною площею 0,1190 га (у тому числі по угіддях: 0,1190 га – 

багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 
 

20. Затвердити Голубенко Ніні Іванівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Дружня, 7 ділянка 

№ 531. 

Передати Голубенко Ніні Іванівні у власність земельну ділянку № 531 

(кадастровий № 3510100000:06:036:0375) в садівничому товаристві  

“ім. Тимірязєва”, загальною площею 0,0460 га (у тому числі по угіддях:  

0,0460 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення. 
 

21. Затвердити Брижатюк Діні Миколаївні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Летовищна, 27/28. 

Передати Брижатюк Діні Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:06:036:0376) в садівничому товаристві  

“ім. Тимірязєва”, вул. Летовищна, 27/28 загальною площею 0,1200 га (у тому 

числі по угіддях: 0,1200 га – багаторічні насадження) для індивідуального 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 
 

22. Затвердити Осієвській Ірині Василівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Лагідна, 23. 

Передати Осієвській Ірині Василівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:06:036:0369) в садівничому товаристві  

“ім. Тимірязєва”, вул. Лагідна, 23 загальною площею 0,0462 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0462 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення. 
 

23. Затвердити Анощенко Світлані Вікторівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва” вул. Дружня, 37, ділянка 

№ 504. 

Передати Анощенко Світлані Вікторівні у власність земельну ділянку  

№ 504 (кадастровий № 3510100000:06:036:0370) в садівничому товаристві  

“ім. Тимірязєва” вул. Дружня, 37, загальною площею 0,0462 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0462 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення. 
 

24. Затвердити Козакулу Сергію Вікторовичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва” вул. Салютна, 173, 

ділянки № 226, 228. 
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Передати Козакулу Сергію Вікторовичу у власність земельні ділянки  

№ 226, 228 (кадастровий № 3510100000:06:036:0373) в садівничому товаристві 

“ім. Тимірязєва” вул. Салютна, 173, загальною площею 0,1200 га (у тому числі 

по угіддях: 0,1200 га – багаторічні насадження) для індивідуального 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 
 

25. Затвердити Борисову Сергію Сергійовичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в громадській організації “Садівницьке товариство “Дружба”, 

ділянка № 92. 

Передати Борисову Сергію Сергійовичу у власність земельну ділянку  

№ 92 (кадастровий № 3510100000:12:064:0541) в громадській організації 

“Садівницьке товариство “Дружба”, загальною площею 0,0440 га (у тому числі 

по угіддях: 0,0440 га – багаторічні насадження) для індивідуального 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 
 

26. Затвердити Кравченку Олександру Григоровичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в громадській організації “Садівницьке товариство “Дружба”, 

ділянки № 1086, 1088. 

Передати Кравченку Олександру Григоровичу у власність земельні 

ділянки № 1086, 1088 (кадастровий № 3510100000:12:064:0540) в громадській 

організації “Садівницьке товариство “Дружба”, загальною площею 0,1200 га  

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

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 
 

27. Затвердити Краснощеченку Віктору Миколайовичу проєкт 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в громадській організації “Садівницьке товариство 

“Дружба”, ділянка № 46. 

Передати Краснощеченку Віктору Миколайовичу у власність земельну 

ділянку № 46 (кадастровий № 3510100000:12:064:0542) в громадській 

організації “Садівницьке товариство “Дружба”, загальною площею 0,1118 га (у 

тому числі по угіддях: 0,1118 га – багаторічні насадження) для індивідуального 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 
 

28. Затвердити Норіні Маріні Андріївні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві “Восход”, ділянка № 43. 

Передати Норіні Маріні Андріївні у власність земельну ділянку № 43 

(кадастровий № 3510100000:10:092:0651) в садівничому товаристві “Восход”, 

загальною площею 0,0557 га (у тому числі по угіддях: 0,0557 га – багаторічні 

насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 
 

29. Затвердити Кривенко Людмилі В’ячеславівні проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в громадській організації “Садове товариство “Восход-1”, ділянка 

№ 27. 
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Передати Кривенко Людмилі В’ячеславівні у власність земельну ділянку 

№ 27 (кадастровий № 3510100000:15:095:0115) в громадській організації 

“Садове товариство “Восход-1”, загальною площею 0,0564 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0564 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення. 
 

30. Затвердити Чернезі Наталії Петрівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва громадській організації “Садове товариство “Восход-1”, ділянка  

№ 33. 

Передати Чернезі Наталії Петрівні у власність земельну ділянку № 33 

(кадастровий № 3510100000:15:095:0116) в садівницькому товаристві 

“Аграрник”, загальною площею 0,0574 га (у тому числі по угіддях: 0,0574 га – 

багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 
 

31. Затвердити Бобракову Анатолію Олексійовичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садовому товаристві “Комунальник”, вул. Проліскова, 303. 

Передати Бобракову Анатолію Олексійовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:02:026:0522) в садовому товаристві 

“Комунальник” вул. Проліскова, 303, загальною площею 0,0497 га (у тому 

числі по угіддях: 0,0497 га – багаторічні насадження) для індивідуального 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 
 

32. Затвердити Мельнику Роману Сергійовичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садовому товаристві “Комунальник”, вул. Казкова, 150. 

Передати Мельнику Роману Сергійовичу у власність земельну ділянку  

(кадастровий № 3510100000:02:026:0519) в садовому товаристві 

“Комунальник”, вул. Казкова, 150 загальною площею 0,0502 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0502 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення. 
 

33. Затвердити Бабоші Світлані Олександрівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садовому товаристві “Комунальник”, вул. Хлібна, 568. 

Передати Бабоші Світлані Олександрівні у власність земельну ділянку  

(кадастровий № 3510100000:02:026:0521) в садовому товаристві 

“Комунальник” вул. Хлібна, 568, загальною площею 0,0499 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0499 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

 

34. Затвердити Стацик Ірині Миколаївні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садовому товаристві “Комунальник”, вул. Проліскова, 284. 

Передати Стацик Ірині Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:02:026:0520) в садовому товаристві 

“Комунальник” вул. Проліскова, 284, загальною площею 0,0503 га (у тому 
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числі по угіддях: 0,0503 га – багаторічні насадження) для індивідуального 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 
 

35. Затвердити Савенко Юлії Дмитрівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садовому товаристві “Комунальник” вул. Горобинова, ділянка  

№ 589. 

Передати Савенко Юлії Дмитрівні у власність земельну ділянку № 589 

(кадастровий № 3510100000:02:026:0524) в садовому товаристві 

“Комунальник”, загальною площею 0,0502 га (у тому числі по угіддях: 0,0502 

га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення. 

 

36. Затвердити Шульзі Сергію Олександровичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в кіровоградському міському товаристві садоводів-любителів 

“Будівельник”, ділянки № 162, 163. 

Передати Шульзі Сергію Олександровичу у власність земельні ділянки  

№ 162, 163 (кадастровий № 3510100000:10:075:0176) в кіровоградському 

міському товаристві садоводів-любителів “Будівельник”, загальною площею 

0,0600 га (у тому числі по угіддях: 0,0600 га – багаторічні насадження) для 

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

 

37. Затвердити Плющ Маргариті Іванівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в кіровоградському міському товаристві садоводів-любителів 

“Будівельник”, ділянка № 21. 

Передати Плющ Маргариті Іванівні у власність земельну ділянку  

№ 21 (кадастровий № 3510100000:10:075:0177) в кіровоградському міському 

товаристві садоводів-любителів “Будівельник”, загальною площею 0,0581 га  

(у тому числі по угіддях: 0,0581 га – багаторічні насадження) для 

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

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

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 
 

39. 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 


