
ПРОЕКТ № 2516 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від «__» _________2019 року             № _____ 
 
Про передачу безоплатно у власність 
земельних ділянок громадянам  
в садових товариствах 
 

Керуючись статтею 144 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 та 55 Закону України «Про 
землеустрій», статтями 12, 35, 81, 118, 121 Земельного кодексу України та 
розглянувши звернення громадян, технічні документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та 
проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, міська рада міста 
Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 
1. Затвердити Фащевській Юлії Григорівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 
садівництва в садівницькому товаристві «Дружба», ділянка № 262. 

1.1.  Передати Фащевській Юлії Григорівні у власність земельну 
ділянку № 262 (кадастровий номер 3510100000:12:064:0482) в садівницькому 
товаристві «Дружба» загальною площею 0,0535 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0535 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва 
за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

2. Затвердити Блонській Ользі Вікторівні проект землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок безоплатно у власність для індивідуального 
садівництва в садівницькому товаристві «Дружба», ділянки № 237, 239. 

2.1.  Передати Блонській Ользі Вікторівні у власність земельні ділянки 
№ 237, 239 (кадастровий номер 3510100000:12:064:0481) в садівницькому 
товаристві «Дружба» загальною площею 0,1178 га (у тому числі по  
угіддях: 0,1178 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва 
за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

3. Затвердити Штаньку Василю Івановичу  проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 
садівництва в садівницькому товаристві «Дружба», ділянка № 60. 
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3.1. Передати Штаньку Василю Івановичу  у власність земельну 

ділянку № 60  (кадастровий номер 3510100000:12:064:0483) в садівницькому 
товаристві «Дружба» загальною площею 0,0672 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0672 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва 
за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

4. Затвердити Грєшнову Валентину Анатолійовичу проект 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у власність для 
індивідуального садівництва в садівницькому товаристві «Дружба», ділянки 
№ 777, 778, 779. 

4.1. Передати Грєшнову Валентину Анатолійовичу у власність 
земельні ділянки № 777, 778, 779 (кадастровий  
номер 3510100000:12:064:0486) в садівницькому товаристві «Дружба» 
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 Грєшновій Людмилі Олександрівні  проект землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок безоплатно у власність для 
індивідуального садівництва в садівницькому товаристві «Дружба», ділянки 
№ 780, 781. 

5.1.  Передати Грєшновій Людмилі Олександрівні у власність земельні 
ділянки № 780, 781 (кадастровий номер 3510100000:12:064:0487) в 
садівницькому товаристві «Дружба» загальною площею 0,1200 га (у тому 
числі по угіддях: 0,1200 га – багаторічні насадження) для індивідуального 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

6. Затвердити Московець Юлії Юріївні проект землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок безоплатно у власність для індивідуального 
садівництва в садівницькому товаристві «Дружба», ділянки № 712, 714, 726. 

6.1.  Передати Московець Юлії Юріївні у власність земельні ділянкі  
№ 712, 714, 726 (кадастровий номер 3510100000:12:064:0492) в 
садівницькому товаристві «Дружба» 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 Бородіну Артему Георгійовичу проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 
індивідуального садівництва в садівницькому товаристві «Дружба», ділянка 
№ 422. 

7.1. Передати Бородіну Артему Георгійовичу у власність земельну 
ділянку № 422  (кадастровий номер 3510100000:12:064:0488) в 
садівницькому товаристві «Дружба» загальною площею 0,0800 га (у тому 
числі по угіддях: 0,0800 га – багаторічні насадження) для індивідуального 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

8. Затвердити Корінному Сергію Сергійовичу проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 
індивідуального садівництва в садівницькому товаристві «Дружба»,  
ділянка № 884, 886. 
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8.1. Передати безоплатно Корінному Сергію Сергійовичу у 

власність земельні ділянки № 884, 886 (кадастровий  
номер 3510100000:12:064:0494) в садівницькому товаристві «Дружба», 
загальною площею 0,0980 га (у тому числі по угіддях: 0,0980 га – багаторічні 
насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

9. Затвердити Корінній Оксані Юріївні проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 
садівництва в садівницькому товаристві «Дружба», ділянка № 880, 882. 

9.1. Передати безоплатно Корінній Оксані Юріївні у власність земельні 
ділянки № 880, 882 (кадастровий номер 3510100000:12:064:0495)                     
в садівницькому товаристві «Дружба» загальною площею 0,0935 га (у тому 
числі по угіддях: 0,0935 га – багаторічні насадження) для індивідуального 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення.  

10. Затвердити Кондратенку Олександру Миколайовичу проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 
індивідуального садівництва в садівницькому товаристві «Дружба»,  
ділянка № 260. 

10.1. Передати безоплатно Кондратенку Олександру Миколайовичу              
у власність земельні ділянки № 260 (кадастровий номер 
3510100000:12:064:0496) в садівницькому товаристві «Дружба», загальною 
площею 0,0638 га (у тому числі по угіддях: 0,0638 га – багаторічні 
насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

11. Затвердити Московцю Віктору Анатолійовичу проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 
індивідуального садівництва в садівницькому товаристві «Дружба»,  
ділянка № 718, 730. 

11.1. Передати безоплатно Московцю Віктору Анатолійовичу у 
власність земельні ділянки № 718, 730 (кадастровий  
номер 3510100000:12:064:0501) в садівницькому товаристві «Дружба», 
загальною площею 0,1200 га (у тому числі по угіддях: 0,1200 га – багаторічні 
насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

12. Затвердити Московець Катерині Миколаївні проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 
індивідуального садівництва в садівницькому товаристві «Дружба»,  
ділянка № 716, 728. 

12.1. Передати безоплатно Московець Катерині Миколаївні                     
у власність земельні ділянки № 716, 728 (кадастровий  
номер 3510100000:12:064:0500) в садівницькому товаристві «Дружба», 
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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13. Затвердити Кравченко Парасковії Сергіївні проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для  
індивідуального садівництва в садівницькому товаристві «Дружба»,  
ділянка № 1090, 1092. 

13.1. Передати безоплатно Кравченко Парасковії Сергіївні у  
власність земельні ділянки № 1090, 1092 (кадастровий  
номер 3510100000:12:064:0502) в садівницькому товаристві «Дружба», 
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 Сухомясу Олександру Васильовичу  проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 
індивідуального садівництва в садовому товаристві «50 років Жовтня», 
ділянка № 19. 

14.1. Передати Сухомясу Олександру Васильовичу у власність 
земельну ділянку № 19 (кадастровий номер 3510100000:10:092:0599) в 
садовому товаристві «50 років Жовтня» загальною площею 0,0645 га (у тому 
числі по угіддях: 0,0645 га – багаторічні насадження) для індивідуального 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

15. Затвердити Курганській Світлані Миколаївні  проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 
індивідуального садівництва в садовому товаристві «50 років Жовтня», 
ділянка № 218. 

15.1. Передати Курганській Світлані Миколаївні  у власність земельну  
ділянку № 218 (кадастровий номер 3510100000:10:092:0597) в садовому 
товаристві «50 років Жовтня» загальною площею 0,0723 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0723 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва 
за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

16. Затвердити Лукінському Олександру Олеговичу проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 
індивідуального садівництва в садовому товаристві «50 років Жовтня», 
ділянка № 210. 

16.1. Передати Лукінському Олександру Олеговичу у власність 
земельну ділянку № 210 (кадастровий номер 3510100000:10:092:0598) в 
садовому товаристві «50 років Жовтня» загальною площею 0,0644 га (у тому 
числі по угіддях: 0,0644 га – багаторічні насадження) для індивідуального 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

17. Затвердити Голубу Роману Юрійовичу проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 
садівництва в садовому товаристві «Червона зірка», ділянка №  290. 

17.1. Передати Голубу Роману Юрійовичу у власність земельну 
ділянку № 290  (кадастровий номер 3510100000:10:092:0589) в садовому 
товаристві «Червона зірка» загальною площею 0,0606 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0606 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва 
за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 
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18. Затвердити Юшкевич Наталії Вікторівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 
садівництва в садовому товаристві «Червона зірка», ділянка № 480. 

18.1. Передати Юшкевич Наталії Вікторівні у власність земельну 
ділянку № 480  (кадастровий номер 3510100000:10:092:0592) в садовому 
товаристві «Червона зірка» загальною площею 0,0617 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0617 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва 
за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

19. Затвердити Ракіцькій Тетяні Петрівні проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 
садівництва в садовому товаристві «Червона зірка», ділянка № 10. 

19.1. Передати Ракіцькій Тетяні Петрівні у власність земельну ділянку 
№ 10  (кадастровий номер 3510100000:10:092:0593) в садовому товаристві 
«Червона зірка» загальною площею 0,0646 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0646  га – багаторічні насадження) для індивідуального 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

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

21. Контроль за виконанням даного 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 Мосіна О.В.  

 
 
 
Міський голова                                                                            А.РАЙКОВИЧ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тетяна Антонова 22 09 49  


