
ПРОЄКТ № 38 

 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від “____”__________ 2020 року       №____ 
 

Про передачу у власність  

земельних ділянок громадянам  

в садових товариствах 
 

Керуючись статтею144 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”, статтями 50 та 55 

Закону України “Про землеустрій”, розглянувши заяви громадян, проєкти 

землеустрою та технічну документацію із землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, Міська рада міста Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити Гелі Станіславу Григоровичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Дружня, 120 

(ділянки № 844, 845). 

Передати Гелі Станіславу Григоровичу у власність земельні ділянки 

(кадастровий номер 3510100000:06:036:0329) в садівничому товаристві  

“ім. Тимірязєва”, вул. Дружня, 120 (ділянки № 844, 845) загальною площею 

0,0888 га (у тому числі по угіддях: 0,0888 га – багаторічні насадження) для 

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

 

2. Затвердити Гелі Наталії Олексіївні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Гранична, 155 

(ділянки № 24, 26). 

Передати Гелі Наталії Олексіївні у власність земельні ділянки 

(кадастровий номер 3510100000:06:036:0331) в садівничому товаристві  

“ім. Тимірязєва”, вул. Гранична, 155 (ділянки № 24, 26) загальною площею 

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

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

 

3. Затвердити Коблику Михайлу Михайловичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 
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садівництва в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Салютна, 119 

(ділянка № 294). 

Передати Коблику Михайлу Михайловичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:06:036:0330) в садівничому товаристві  

“ім. Тимірязєва”, вул. Салютна, 119 (ділянка № 294) загальною площею  

0,0734 га (у тому числі по угіддях: 0,0734 га – багаторічні насадження) для 

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

4. Затвердити Науменку Сергію Вікторовичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Салютна, 122 

(ділянка № 273). 
Передати Науменку Сергію Вікторовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:06:036:0337) в садівничому товаристві  

“ім. Тимірязєва”, вул. Салютна, 119 (ділянка № 273) загальною площею  

0,0660 га (у тому числі по угіддях: 0,0660 га – багаторічні насадження) для 

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

5. Затвердити Мельнику Олександру Петровичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Салютна, 136 

(ділянки № 44, 255). 
Передати Мельнику Олександру Петровичу у власність земельні ділянки 

(кадастровий номер 3510100000:06:036:0335) в садівничому товаристві  

“ім. Тимірязєва”, вул. Салютна, 136 (ділянки № 44, 255) 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 Анікієць Раїсі Іванівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Салютна, 117 

(ділянки № 296, 298). 
Передати Анікієць Раїсі Іванівні у власність земельні ділянки 

(кадастровий номер 3510100000:06:036:0336) в садівничому товаристві  

“ім. Тимірязєва”, вул. Салютна, 117 (ділянки № 296, 298) 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 Довгуну Геннадію Івановичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Салютна, 133 

(ділянка № 274). 
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Передати Довгуну Геннадію Івановичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:06:036:0334) в садівничому товаристві  

“ім. Тимірязєва”, вул. Салютна, 133 (ділянка № 274) загальною площею  

0,0607 га (у тому числі по угіддях: 0,0607 га – багаторічні насадження) для 

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

 

8. Затвердити Щербатюк Тетяні Петрівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Салютна, 42 

(ділянки № 369, 371). 

Передати Щербатюк Тетяні Петрівні у власність земельні ділянки 

(кадастровий номер 3510100000:06:036:0322) в садівничому товаристві  

“ім. Тимірязєва”, вул. Салютна, 42 (ділянки № 369, 371) загальною площею 

0,1191 га (у тому числі по угіддях: 0,1191 га – багаторічні насадження) для 

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

 

9. Затвердити Орленко Людмилі Данилівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садовому товаристві “Комунальник”, ділянки № 131 та 167. 

Передати Орленко Людмилі Данилівні у власність земельні ділянки в 

садовому товаристві “Комунальник” загальною площею 0,0965 га, з них: 

ділянка № 131 (кадастровий номер 3510100000:02:026:0509) площею 0,0453 га 

(у тому числі по угіддях: 0,0453 га – багаторічні насадження) та ділянка № 167 

(кадастровий номер 3510100000:02:026:0508) площею 0,0512 га (у тому числі 

по угіддях: 0,0512 га – багаторічні насадження) для індивідуального 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

 

10. Затвердити Михайлишину Валерію Михайловичу проєкт 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в садовому товаристві “Мікрорайон Садовий”, 

ділянка № 64. 

Передати Михайлишину Валерію Михайловичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:10:061:0078) в садовому товаристві 

“Мікрорайон Садовий”, ділянка № 64 загальною площею 0,1000 га (у тому 

числі по угіддях: 0,1000 га – багаторічні насадження) для індивідуального 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

 

11. Затвердити Загрійчуку Олександру Михайловичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садовому товаристві “Дар”, вул. Сучасна, ділянка № 334. 

Передати Загрійчуку Олександру Михайловичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 3510100000:10:092:0633) в садовому товаристві 

“Дар”, вул. Сучасна, ділянка № 334 загальною площею 0,0600га (у тому числі  
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по угіддях: 0,0600 га – багаторічні насадження) для індивідуального 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

 

12. Затвердити Русіну Володимиру Михайловичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в садовому товаристві “Восход”, ділянка № 47. 

Передати Русіну Володимиру Михайловичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:10:092:0572) в садовому товаристві “Восход”, 

ділянка № 47 загальною площею 0,0404 га (у тому числі по угіддях: 0,0404 га – 

багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

 

13. Затвердити Марченко Світлані Валентинівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в садовому товаристві “Урожай”, ділянка № 245. 

Передати Марченко Світлані Валентинівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий номер 3510100000:10:075:0145) в садовому товаристві “Урожай”, 

ділянка № 245 загальною площею 0,0583 га (у тому числі по угіддях: 0,0583 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 архітектури, будівництва, реклами, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища та 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

О.Мосіна. 

 

 

 

Міський голова                                                               Андрій РАЙКОВИЧ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ксенія Василенко 35 83 56 
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