
  ПРОЕКТ № 2611 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

  СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від «____»__________ 2019 року                № ____                                            
 

Про передачу у власність  

земельних ділянок громадянам  

в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва» 
 

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 Закону України «Про 

землеустрій», статтями 12, 35, 81, 118, 121 Земельного кодексу України та 

розглянувши звернення громадян, проекти землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, Міська рада  міста Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити Киракосову Миколі Михайловичу  проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва», 

ділянка № 964. 

1.1.  Передати Киракосову Миколі Михайловичу у власність земельну 

ділянку № 964 (кадастровий номер 3510100000:06:036:0289) в садівничому 

товаристві «ім. Тимірязєва» загальною площею 0,0414 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0414 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

2. Затвердити Гайван Тетяні Володимирівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва», ділянка № 691. 

2.1. Передати Гайван Тетяні Володимирівні у власність земельну 

ділянку № 691 (кадастровий номер 3510100000:06:036:0286) в садівничому 

товаристві «ім. Тимірязєва» загальною площею 0,0431 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0431 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

3.Затвердити Бевз Наталі Петрівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва», ділянка № 400. 

3.1. Передати Бевз Наталі Петрівні у власність земельну ділянку  

№ 400 (кадастровий номер 3510100000:06:036:0290) в садівничому  
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товаристві «ім. Тимірязєва» загальною площею 0,0613 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0613 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

4. Затвердити Суворовій Людмилі Вікторівні проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва», 

ділянка № 142. 

4.1.  Передати  Суворовій Людмилі Вікторівні у власність земельну 

ділянку № 142  (кадастровий номер 3510100000:06:036:0285) в садівничому 

товаристві «ім. Тимірязєва» загальною площею 0,0582 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0582 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

5. Затвердити Виноградовій Тамарі Порфирівні проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва», 

ділянка № 138. 

5.1.  Передати Виноградовій Тамарі Порфирівні у власність земельну 

ділянку № 138 (кадастровий номер 3510100000:06:036:0288) в садівничому 

товаристві «ім. Тимірязєва» загальною площею 0,0632 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0632 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

6. Затвердити Радьку Валентину Олексійовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва», 

ділянка № 861. 

6.1.  Передати Радьку Валентину Олексійовичу у власність земельну 

ділянку № 861 (кадастровий номер 3510100000:06:036:0291) в садівничому 

товаристві «ім. Тимірязєва» загальною площею 0,1056 га (у тому числі по 

угіддях: 0,1056 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

7. Затвердити Охотніку Максиму Олександровичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва», 

ділянка № 182. 

7.1.  Передати Охотніку Максиму Олександровичу у власність 

земельну ділянку № 182 (кадастровий номер 3510100000:06:036:0292) в 

садівничому товаристві «ім. Тимірязєва» загальною площею 0,0589 га (у 

тому числі по угіддях: 0,0589 га – багаторічні насадження) для 

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

8. Затвердити Чернишову Олександру Євгенійовичу проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва», 

ділянка № 345. 
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8.1. Передати Чернишову Олександру Євгенійовичу  у власність 

земельну ділянку № 345 (кадастровий номер 3510100000:06:036:0297) в  

садівничому товаристві «ім. Тимірязєва» загальною  

площею 0,0604 га (у тому числі по угіддях: 0,0604 га – багаторічні 

насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

9. Затвердити Коваленко Марії Степанівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва», ділянка № 263. 

9.1.  Передати Коваленко Марії Степанівні у власність земельну 

ділянку № 263 (кадастровий номер 3510100000:06:036:0296) в садівничому 

товаристві «ім. Тимірязєва» загальною площею 0,0684 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0684 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

10. Затвердити Ковтуну Андрію Миколайовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва», 

ділянка № 130, 132. 

10.1.  Передати Ковтуну Андрію Миколайовичу у власність земельні 

ділянки № 130, 132 (кадастровий номер 3510100000:06:036:0298) в 

садівничому товаристві «ім. Тимірязєва» загальною площею 0,1200 га (у 

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

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

11. Затвердити Гришко Валентині Василівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва», ділянка № 164. 

11.1.  Передати Гришко Валентині Василівні у власність земельну 

ділянку № 164 (кадастровий номер 3510100000:06:036:0295) в садівничому 

товаристві «ім. Тимірязєва» загальною площею 0,0910 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0910 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

12. Затвердити Яровій Ользі Ігорівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва», ділянка № 275. 

12.1. Передати Яровій Ользі Ігорівні у власність земельну 

ділянку № 275 (кадастровий номер 3510100000:06:036:0299) в садівничому 

товаристві «ім. Тимірязєва» загальною площею 0,0730 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0730 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

13. Затвердити Ткачуку Євгенію Петровичу  проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва», ділянка № 384. 
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13.1. Передати Ткачуку Євгенію Петровичу у власність земельну 

ділянку № 384  (кадастровий номер 3510100000:06:036:0293) в садівничому 

товаристві «ім. Тимірязєва» загальною площею 0,0545 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0545 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

14. Затвердити Ткачу Миколі Леонтійовичу  проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва», ділянка № 612. 

14.1. Передати Ткачу Миколі Леонтійовичу у власність земельну 

ділянку № 612 (кадастровий номер 3510100000:06:036:0300) в садівничому 

товаристві «ім. Тимірязєва» загальною площею 0,0459 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0459 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

15. Затвердити Кравчуку Володимиру Олександровичу проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва», 

ділянка № 949 та № 950. 

15.1. Передати Кравчуку Володимиру Олександровичу безоплатно                

у власність земельні ділянки № 949 та № 950 (кадастровий номер 

3510100000:06:036:0282) в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва» 

загальною площею 0,1200 га (у тому числі по угіддях: 0,1200 га – багаторічні 

насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

16. Затвердити Чусовітіній Ларисі Миколаївні проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва», 

ділянка № 530. 

16.1. Передати Чусовітіній Ларисі Миколаївні безоплатно у власність 

земельну ділянку № 530 (кадастровий номер 3510100000:06:036:0284)                    

в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва» загальною площею 0,0448 га          

(у тому числі по угіддях: 0,0448 га – багаторічні насадження) для 

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

17. Затвердити Олєйнікову Олександру Миколайовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва», ділянка № 222               

та № 224. 

17.1. Передати Олєйнікову Олександру Миколайовичу безоплатно             

у власність земельні ділянки № 222 та № 224 (кадастровий  

номер 3510100000:06:036:0280) в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва» 

загальною площею 0,1124 га (у тому числі по угіддях: 0,1124 га – багаторічні 

насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 
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18. Затвердити Драчу Олександру Володимировичу проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва», 

ділянка № 33. 

18.1. Передати Драчу Олександру Володимировичу безоплатно                

у власність земельну ділянку № 33 (кадастровий номер 

3510100000:06:036:0283) 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. 

19. Затвердити Ситнику Юрію Борисовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва», ділянки № 550, 653. 

19.1. Передати Ситнику Юрію Борисовичу безоплатно у власність 

земельні ділянки № 550, 653 (кадастровий номер 3510100000:06:036:0287) в 

садівничому товаристві «ім. Тимірязєва» загальною площею 0,0991 га (у 

тому числі по угіддях: 0,0991 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  



Доопрацьований 12.04.2019 

  ПРОЕКТ № 2611 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

  СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від «____»__________ 2019 року                № ____                                            
 

Про передачу у власність  

земельних ділянок громадянам  

в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва» 
 

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 Закону України «Про 

землеустрій», статтями 12, 35, 81, 118, 121 Земельного кодексу України та 

розглянувши звернення громадян, проекти землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, Міська рада  міста Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити Киракосову Миколі Михайловичу  проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва», 

ділянка № 964. 

1.1.  Передати Киракосову Миколі Михайловичу у власність земельну 

ділянку № 964 (кадастровий номер 3510100000:06:036:0289) в садівничому 

товаристві «ім. Тимірязєва» загальною площею 0,0414 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0414 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

2. Затвердити Гайван Тетяні Володимирівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва», ділянка № 691. 

2.1. Передати Гайван Тетяні Володимирівні у власність земельну 

ділянку № 691 (кадастровий номер 3510100000:06:036:0286) в садівничому 

товаристві «ім. Тимірязєва» загальною площею 0,0431 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0431 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

3.Затвердити Бевз Наталі Петрівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва», ділянка № 400. 



 2 

3.1. Передати Бевз Наталі Петрівні у власність земельну ділянку  

№ 400 (кадастровий номер 3510100000:06:036:0290) в садівничому  

товаристві «ім. Тимірязєва» загальною площею 0,0613 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0613 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

4. Затвердити Суворовій Людмилі Вікторівні проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва», 

ділянка № 142. 

4.1.  Передати  Суворовій Людмилі Вікторівні у власність земельну 

ділянку № 142  (кадастровий номер 3510100000:06:036:0285) в садівничому 

товаристві «ім. Тимірязєва» загальною площею 0,0582 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0582 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

5. Затвердити Виноградовій Тамарі Порфирівні проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва», 

ділянка № 138. 

5.1.  Передати Виноградовій Тамарі Порфирівні у власність земельну 

ділянку № 138 (кадастровий номер 3510100000:06:036:0288) в садівничому 

товаристві «ім. Тимірязєва» загальною площею 0,0632 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0632 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

6. Затвердити Радьку Валентину Олексійовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва», 

ділянка № 861. 

6.1.  Передати Радьку Валентину Олексійовичу у власність земельну 

ділянку № 861 (кадастровий номер 3510100000:06:036:0291) в садівничому 

товаристві «ім. Тимірязєва» загальною площею 0,1056 га (у тому числі по 

угіддях: 0,1056 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

7. Затвердити Охотніку Максиму Олександровичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва», 

ділянка № 182. 

7.1.  Передати Охотніку Максиму Олександровичу у власність 

земельну ділянку № 182 (кадастровий номер 3510100000:06:036:0292) в 

садівничому товаристві «ім. Тимірязєва» загальною площею 0,0589 га (у 

тому числі по угіддях: 0,0589 га – багаторічні насадження) для 

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

8. Затвердити Чернишову Олександру Євгенійовичу проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для  
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індивідуального садівництва в садівничому товаристві «ім. 

Тимірязєва», ділянка № 345. 

8.1. Передати Чернишову Олександру Євгенійовичу  у власність 

земельну ділянку № 345 (кадастровий номер 3510100000:06:036:0297) в  

садівничому товаристві «ім. Тимірязєва» загальною  

площею 0,0604 га (у тому числі по угіддях: 0,0604 га – багаторічні 

насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

9. Затвердити Коваленко Марії Степанівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва», ділянка № 263. 

9.1.  Передати Коваленко Марії Степанівні у власність земельну 

ділянку № 263 (кадастровий номер 3510100000:06:036:0296) в садівничому 

товаристві «ім. Тимірязєва» загальною площею 0,0684 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0684 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

10. Затвердити Ковтуну Андрію Миколайовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва», 

ділянка № 130, 132. 

10.1.  Передати Ковтуну Андрію Миколайовичу у власність земельні 

ділянки № 130, 132 (кадастровий номер 3510100000:06:036:0298) в 

садівничому товаристві «ім. Тимірязєва» загальною площею 0,1200 га (у 

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

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

11. Затвердити Гришко Валентині Василівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва», ділянка № 164. 

11.1.  Передати Гришко Валентині Василівні у власність земельну 

ділянку № 164 (кадастровий номер 3510100000:06:036:0295) в садівничому 

товаристві «ім. Тимірязєва» загальною площею 0,0910 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0910 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

12. Затвердити Яровій Ользі Ігорівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва», ділянка № 275. 

12.1. Передати Яровій Ользі Ігорівні у власність земельну 

ділянку № 275 (кадастровий номер 3510100000:06:036:0299) в садівничому 

товаристві «ім. Тимірязєва» загальною площею 0,0730 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0730 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

13. Затвердити Ткачуку Євгенію Петровичу  проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва», ділянка № 384. 
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13.1. Передати Ткачуку Євгенію Петровичу у власність 

земельну ділянку № 384  (кадастровий номер 3510100000:06:036:0293) в 

садівничому товаристві «ім. Тимірязєва» загальною площею 0,0545 га (у 

тому числі по угіддях: 0,0545 га – багаторічні насадження) для 

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

14. Затвердити Ткачу Миколі Леонтійовичу  проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва», ділянка № 612. 

14.1. Передати Ткачу Миколі Леонтійовичу у власність земельну 

ділянку № 612 (кадастровий номер 3510100000:06:036:0300) в садівничому 

товаристві «ім. Тимірязєва» загальною площею 0,0459 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0459 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

15. Затвердити Кравчуку Володимиру Олександровичу проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва», 

ділянка № 949 та № 950. 

15.1. Передати Кравчуку Володимиру Олександровичу безоплатно                

у власність земельні ділянки № 949 та № 950 (кадастровий номер 

3510100000:06:036:0282) в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва» 

загальною площею 0,1200 га (у тому числі по угіддях: 0,1200 га – багаторічні 

насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

16. Затвердити Чусовітіній Ларисі Миколаївні проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва», 

ділянка № 530. 

16.1. Передати Чусовітіній Ларисі Миколаївні безоплатно у власність 

земельну ділянку № 530 (кадастровий номер 3510100000:06:036:0284)                    

в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва» загальною площею 0,0448 га          

(у тому числі по угіддях: 0,0448 га – багаторічні насадження) для 

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

17. Затвердити Олєйнікову Олександру Миколайовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва», ділянка № 222               

та № 224. 

17.1. Передати Олєйнікову Олександру Миколайовичу безоплатно             

у власність земельні ділянки № 222 та № 224 (кадастровий  

номер 3510100000:06:036:0280) в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва» 

загальною площею 0,1124 га (у тому числі по угіддях: 0,1124 га – багаторічні 

насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 
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18. Затвердити Драчу Олександру Володимировичу проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва», 

ділянка № 33. 

18.1. Передати Драчу Олександру Володимировичу безоплатно                

у власність земельну ділянку № 33 (кадастровий номер 

3510100000:06:036:0283) 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. 

19. Затвердити Ситнику Юрію Борисовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва», ділянки № 550, 653. 

19.1. Передати Ситнику Юрію Борисовичу безоплатно у власність 

земельні ділянки № 550, 653 (кадастровий номер 3510100000:06:036:0287) в 

садівничому товаристві «ім. Тимірязєва» загальною площею 0,0991 га (у 

тому числі по угіддях: 0,0991 га – багаторічні насадження) для 

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

 20. Затвердити Слюсаренку Олександру Петровичу проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність 

для індивідуального садівництва в садівничому товаристві «ім. 

Тимірязєва», ділянка № 823. 

20.1. Передати Слюсаренку Олександру Петровичу безоплатно  

у власність земельна ділянка № 823 (кадастровий  

номер 3510100000:06:036:0281) в садівничому товаристві «ім. 

Тимірязєва» загальною площею 0,1100 га (у тому числі по угіддях: 0,1100 

га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

21. Громадянам, зазначеним у даному рішенні, зареєструвати право на 

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 

 22. 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  


