
ПРОЕКТ № 2614 

 
 

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 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 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 Прозоровській Світлані Михайлівні  проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для  

індивідуального садівництва в садовому товаристві «50 років Жовтня», 

ділянка №  104. 

1.1.  Передати Прозоровській Світлані Михайлівні у власність 

земельну ділянку № 104 (кадастровий номер 3510100000:10:092:0610) в 

садовому товаристві «50 років Жовтня» загальною площею 0,0600 га (у тому 

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

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

2. Затвердити Великород Аллі Олександрівні проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для  

індивідуального садівництва в садовому товаристві «50 років Жовтня», 

ділянка № 136. 

2.1. Передати Великород Аллі Олександрівні у власність земельну 

ділянку № 136 (кадастровий номер 3510100000:10:092:0603) в садовому 

товаристві «50 років Жовтня» загальною площею 0,0613 га (у тому числі по 

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

за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

3. Затвердити Брайковій Марії Григорівні  проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для  

індивідуального садівництва в садовому товаристві «50 років Жовтня», 

ділянка № 219. 

3.1. Передати Брайковій Марії Григорівні у власність земельну ділянку 

№ 219 (кадастровий номер 3510100000:10:092:0605) в садовому товаристві 
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«50 років Жовтня» загальною площею 0,0614 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0614 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

4. Затвердити Хейдеру Олександру Васильовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для  

індивідуального садівництва в садовому товаристві «50 років Жовтня», 

ділянка № 151. 

4.1. Передати Хейдеру Олександру Васильовичу у власність земельну 

ділянку № 151 (кадастровий номер 3510100000:10:092:0608) в садовому 

товаристві «50 років Жовтня» загальною площею 0,0597 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0597 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

5. Затвердити Деріло Ользі Дмитрівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для  

індивідуального садівництва в садовому товаристві «50 років Жовтня», 

ділянка № 128. 

5.1. Передати Деріло Ользі Дмитрівні у власність земельну ділянку  

№ 128 (кадастровий номер 3510100000:10:092:0607) в садовому товаристві 

«50 років Жовтня» загальною площею 0,0630 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0630 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

6. Затвердити Єгурнову Олександру Олександровичу проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для  

індивідуального садівництва в садовому товаристві «50 років Жовтня», 

ділянка № 359. 

6.1. Передати Єгурнову Олександру Олександровичу у власність 

земельну ділянку № 359 (кадастровий номер 3510100000:10:092:0612) в 

садовому товаристві «50 років Жовтня» загальною площею 0,0682 га (у тому 

числі по угіддях: 0,0682 га – багаторічні насадження) для індивідуального 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

7. Затвердити Дацькій Валентині Олександрівні проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для  

індивідуального садівництва в садовому товаристві «50 років Жовтня», 

ділянка № 360. 

7.1. Передати Дацькій Валентині Олександрівні у власність земельну 

ділянку № 360 (кадастровий номер 3510100000:10:092:0591) в садовому 

товаристві «50 років Жовтня» загальною площею 0,0730 га (у тому числі по 

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

за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

8. Затвердити Мазуру Роману Анатолійовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для  

індивідуального садівництва в садовому товаристві «50 років Жовтня», 

ділянка № 320. 

8.1. Передати Мазуру Роману Анатолійовичу у власність земельну 

ділянку № 320 (кадастровий номер 3510100000:10:092:0594) в садовому 

товаристві «50 років Жовтня» загальною площею 0,0592 га (у тому числі по 
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угіддях: 0,0592 га – багаторічні насадження) для індивідуального 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

9. Затвердити Пилипенко Надії Андріївні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садовому товаристві «50 років Жовтня», ділянка № 137. 

9.1. Передати Пилипенко Надії Андріївні у власність земельну ділянку 

№ 137 (кадастровий номер 3510100000:10:092:0606) в садовому товаристві 

«50 років Жовтня» загальною площею 0,0624 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0624 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

10. Затвердити Семененку Едуарду Леонідовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для  

індивідуального садівництва в садовому товаристві «50 років Жовтня», 

ділянка № 175. 

10.1. Передати Семененку Едуарду Леонідовичу у власність земельну 

ділянку № 175 (кадастровий номер 3510100000:10:092:0613) в садовому 

товаристві «50 років Жовтня» 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 Бобейку Віталію Вікторовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в Громадській Організації «Мікрорайон 

Садовий» (Садове товариство «Червона Зірка»), ділянка № 239. 

11.1. Передати Бобейку Віталію Вікторовичу у власність земельну 

ділянку № 239 (кадастровий номер 3510100000:10:092:0604) в Громадській 

Організації «Мікрорайон Садовий» (Садове товариство «Червона Зірка») 

загальною площею 0,0626 га (у тому числі по угіддях: 0,0626  га – багаторічні 

насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

12. Затвердити Мудраку Миколі Григоровичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в Громадській Організації «Мікрорайон 

Садовий» (Садове товариство «Червона Зірка»), ділянка № 58. 

12.1. Передати Мудраку Миколі Григоровичу у власність земельну 

ділянку № 58 (кадастровий номер 3510100000:10:061:0076) в Громадській 

Організації «Мікрорайон Садовий» (Садове товариство «Червона Зірка») 

загальною площею 0,1029 га (у тому числі по угіддях: 0,1029 га – багаторічні 

насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

13. Затвердити Білоусу Олександру Олександровичу проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в Громадській Організації «Мікрорайон 

Садовий» (Садове товариство «Червона Зірка»), ділянка № 387. 

13.1. Передати Білоусу Олександру Олександровичу у власність 

земельну ділянку № 387 (кадастровий номер 3510100000:10:092:0601) в 

Громадській Організації «Мікрорайон Садовий» (Садове товариство 
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«Червона Зірка») загальною площею 0,0654 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0654 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

14. Затвердити Кузнєцову Олександру Олеговичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в садовому товаристві «Червона Зірка», ділянка 

№ 261. 

14.1. Передати Кузнєцову Олександру Олеговичу у власність земельну 

ділянку № 261 (кадастровий номер 3510100000:24:144:0051) в садовому 

товаристві «Червона Зірка») загальною площею 0,0600 га (у тому числі по 

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

за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

15. Затвердити Загребі Тетяні Василівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садовому товаристві «Червона Зірка», ділянка № 196. 

15.1. Передати Загребі Тетяні Василівні у власність земельну ділянку 

№ 196 (кадастровий номер 3510100000:10:092:0596) в садовому товаристві 

«Червона Зірка» загальною площею 0,0685 га (у тому числі по угіддях: 

0,0685 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

16. Затвердити Яришу Василю Анатолійовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в садовому товаристві «Червона Зірка», ділянка 

№ 401. 

16.1. Передати Яришу Василю Анатолійовичу у власність земельну 

ділянку № 401 (кадастровий номер 3510100000:10:092:0614) в садовому 

товаристві «Червона Зірка» загальною площею 0,0605 га (у тому числі по 

угіддях: 0,605 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

17. Затвердити Красновій Любові Степанівні проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для  

індивідуального садівництва в садівничому товаристві «Гірник»,  

ділянка № 54. 

17.1.  Передати Красновій Любові Степанівні у власність земельну 

ділянку № 54 (кадастровий номер 3510100000:02:009:0268) в садівничому 

товаристві «Гірник» загальною площею 0,1190 га (у тому числі по  

угіддях: 0,1190 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

18. Затвердити Арутюняну Олександру Амбарцумовичу проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для  

індивідуального садівництва в садовому товаристві «Комунальник», ділянка 

№ 567. 

18.1. Передати Арутюняну Олександру Амбарцумовичу  у власність 

земельну ділянку № 567 (кадастровий номер 3510100000:02:026:0488) в 

садовому товаристві «Комунальник» загальною площею 0,0491 га (у тому 
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числі по угіддях: 0,0491 га – багаторічні насадження) для 

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

19. Затвердити Сіренькій Олександрі Андріївні проект землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок безоплатно у власність для  

індивідуального садівництва в садовому товаристві «Комунальник», ділянки 

№ 166, 168. 

19.1. Передати Сіренькій Олександрі Андріївні у  власність земельні 

ділянки загальною площею 0,1023 га (у тому числі по угіддях: 0,1023  га – 

багаторічні насадження), з них: ділянка № 166 (кадастровий  

номер 3510100000:02:026:0487) площею 0,0511 га та ділянка № 168  

(кадастровий номер 3510100000:02:026:0490) площею 0,0512 га в садовому 

товаристві «Комунальник» для індивідуального садівництва за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення. 

20. Затвердити Колоту Володимиру Петровичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для  

індивідуального садівництва в садовому товаристві «Комунальник», ділянка 

№ 645. 

20.1. Передати Колоту Володимиру Петровичу у власність земельну 

ділянку № 645 (кадастровий номер 3510100000:02:026:0491) в садовому 

товаристві «Комунальник» загальною площею 0,0490 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0490 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

21. Затвердити Долбіній Наталі Володимирівні проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для  

індивідуального садівництва в садовому товаристві «Комунальник», ділянка 

№ 31. 

21.1. Передати Долбіній Наталі Володимирівні у власність земельну 

ділянку № 31 (кадастровий номер 3510100000:02:026:0494) в садовому 

товаристві «Комунальник» загальною площею 0,0503 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0503 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

22. Затвердити Вороні Сергію Олександровичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для  

індивідуального садівництва в садовому товаристві «Комунальник», ділянка 

№  898. 

22.1. Передати Вороні Сергію Олександровичу у власність земельну 

ділянку № 898 (кадастровий номер 3510100000:02:026:0489) в садовому 

товаристві «Комунальник» загальною площею 0,0578 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0578 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

23. Затвердити Дмитруху Олександру Васильовичу проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для  

індивідуального садівництва в садовому товаристві «Комунальник», ділянка 

№ 992. 
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23.1. Передати Дмитруху Олександру Васильовичу у власність 

земельну ділянку № 992 (кадастровий номер 3510100000:02:026:0493) в 

садовому товаристві «Комунальник» загальною площею 0,0603 га (у тому 

числі по угіддях: 0,0603 га – багаторічні насадження) для індивідуального 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

24. Затвердити Короп Ользі Василівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для  

індивідуального садівництва в садовому товаристві «Комунальник», ділянка 

№ 556. 

24.1. Передати Короп Ользі Василівні у власність земельну ділянку  

№ 556 (кадастровий номер 3510100000:02:026:0492) в садовому товаристві 

«Комунальник» загальною площею 0,0505 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0505 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

25. Затвердити Шевцовій Лілії Володимирівні проект землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок безоплатно у власність для  

індивідуального садівництва в садовому товаристві «Комунальник», ділянки 

№ 673, 675. 

25.1. Передати Шевцовій Лілії Володимирівні у власність земельні 

ділянки загальною площею 0,0988 га (у тому числі по угіддях: 0,0988 га – 

багаторічні насадження), з них: ділянка № 673 (кадастровий  

номер 3510100000:02:026:0496) площею 0,0497 га та ділянка № 675 

(кадастровий номер 3510100000:02:026:0497) площею 0,0491 га в садовому 

товаристві «Комунальник» для індивідуального садівництва за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення.  

26. Затвердити Пшенічнову Роману Вікторовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для  

індивідуального садівництва в міському товаристві садоводів любителів 

«Будівельник», ділянка № 67. 

26.1. Передати Пшенічнову Роману Вікторовичу  у власність земельну 

ділянку № 67 (кадастровий номер 3510100000:10:075:0158) в міському 

товаристві садоводів любителів «Будівельник» загальною площею 0,0309 га 

(у тому числі по угіддях: 0,0309 га – багаторічні насадження) для 

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

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

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 

 28. 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  


