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            Доопрацьований 29.04.2022  

 (видалено пункт) 

ПРОЄКТ № 1187 

 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА  
 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від “__”________ 2022 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  Кушніровій Лілії Костянтинівні  проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

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

ділянка № 291. 

Передати Кушніровій Лілії Костянтинівні у власність земельну ділянку 

№ 291 (кадастровий № 3510100000:10:092:0674) в громадській організації 

“Мікрорайон Садовий”, 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 Козир Анастасії Олексіївні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Салютна, 134-а, 

ділянка № 259. 

Передати Козир Анастасії Олексіївні у власність земельну ділянку         

№ 259 (кадастровий № 3510100000:06:036:0378) в садівничому товаристві               

“ім. Тимірязєва”, вул. Салютна, 134-а,  загальною площею 0,0671 га (у тому 

числі по угіддях: 0,0671 га – багаторічні насадження) для індивідуального 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 
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3. Затвердити Гончаренко Лілії Миколаївні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садовому товаристві “Урожай”, садова ділянка № 96/97. 

Передати Гончаренко Лілії Миколаївні у власність земельну ділянку       

№ 96/97 (кадастровий № 3510100000:10:075:0179) в садовому товаристві  

“Урожай”,  загальною площею 0,1200 га (у тому числі по угіддях: 0,1200 га – 

багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

4. Затвердити Дерев’янко Любові Леонідівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в громадській організації “Мікрорайон Садовий”, пров. Медовий, 

ділянка № 205. 

Передати Дерев’янко Любові Леонідівні у власність земельну ділянку   

№ 205 (кадастровий № 3510100000:10:092:0659) в громадській організації 

“Мікрорайон Садовий”, загальною площею 0,0614 га (у тому числі по угіддях: 

0,0614 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення.  

5. Затвердити Доброван Людмилі Володимирівні проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в громадській організації «Садове товариство «Восход-1», 

ділянка № 15. 

Передати Доброван Людмилі Володимирівні у власність земельну 

ділянку № 15 (кадастровий № 3510100000:15:095:0113) в громадській 

організації «Садове товариство «Восход-1», загальною площею 0,0469 га (у 

тому числі по угіддях: 0,0469 га – багаторічні насадження) для індивідуального 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

6. Затвердити Шакулі Олександру Миколайовичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садовому товаристві “Комунальник”, вул. Казкова, ділянка № 

713. 

Передати Шакулі Олександру Миколайовичу у власність земельну 

ділянку № 713 (кадастровий № 3510100000:02:026:0523) в садовому товаристві 

“Комунальник”, загальною площею 0,0699 га (у тому числі по угіддях: 0,0699 

га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення. 

7. Затвердити Кравченко Катерині Вікторівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садівницькому товаристві “Дружба”, ділянка № 1080, 1082, 

1084. 

Передати Кравченко Катерині Вікторівні у власність земельну ділянку  

№ 1080, 1082, 1084  (кадастровий № 3510100000:12:064:0543) 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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8. Затвердити Макаренку Олександру Сергійовичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

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

Ювілейна, ділянка № 253. 

Передати Макаренку Олександру Сергійовичу у власність земельну 

ділянку № 253 (кадастровий № 3510100000:10:092:0656) в громадській 

організації “Садове товариство “Дар”, загальною площею 0,0576 га (у тому 

числі по угіддях: 0,0576 га – багаторічні насадження) для індивідуального 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

9. Затвердити Климасенко Ларисі Іванівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул.Салютна, 126. 

Передати Климасенко Ларисі Іванівні у власність земельну ділянку  

(кадастровий № 3510100000:06:036:0379) в садівничому товаристві                              

“ім. Тимірязєва”, вул. Салютна, 126, загальною площею 0,0671 га (у тому числі 

по угіддях: 0,0671 га – багаторічні насадження) для індивідуального 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

10. Затвердити Шпильовому Олексію Олександровичу проєкт 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в громадській організації “Мікрорайон Садовий”, 

пров. Зірковий,  ділянка № 105. 

Передати Шпильовому Олексію Олександровичу у власність земельну 

ділянку № 105 (кадастровий № 3510100000:10:092:0660) в громадській 

організації “Мікрорайон Садовий”, загальною площею 0,0617 га (у тому числі 

по угіддях: 0,0617 га – багаторічні насадження) для індивідуального 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

11. Затвердити Кальку Віктору Яковичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

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

Росинкова, ділянка № 115. 

Передати Кальку Віктору Яковичу у власність земельну ділянку №  115 

(кадастровий № 3510100000:10:092:0658) в громадській організації “Садове 

товариство “Дар”, 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 Терещенку Олександру Володимировичу проєкт 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”,                     

вул. Дружня, 104/106. 

Передати Терещенку Олександру Володимировичу  у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:06:036:0380) в садівничому товаристві 

“ім. Тимірязєва”, загальною площею 0,0875 га (у тому числі по угіддях: 0,0875 

га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення. 

13. Затвердити Самсоновій Олені Йосипівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 
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садівництва в громадській організації “Садівницьке товариство “Дружба”, 

ділянка № 1093, 1095. 

Передати Самсоновій Олені Йосипівні  у власність земельну ділянку            

№ 1093, 1095 (кадастровий № 3510100000:12:064:0545) 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. 

14. Затвердити Огребі Ользі Василівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в громадській організації “Садівниче товариство “Восход”, 

ділянка № 12. 

Передати Огребі Ользі Василівні  у власність земельну ділянку  № 12 

(кадастровий № 3510100000:10:092:0631) в громадській організації 

“Садівниче товариство “Восход”, загальною площею 0,0511 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0511 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

15. Затвердити Кочаряну Вагагну Самвеловичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в Кіровоградському міському товаристві садоводів-любителів 

“Будівельник”,  ділянка № 58. 

Передати Кочаряну Вагагну Самвеловичу у власність земельну ділянку 

№ 58 (кадастровий № 3510100000:10:075:0178) в Кіровоградському міському 

товаристві садоводів-любителів “Будівельник”, загальною площею 0,0650 га 

(у тому числі по угіддях: 0,0650 га – багаторічні насадження) для 

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

16. Затвердити Новаку Станіславу В’ячеславовичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

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

№ 730/721. 

Передати Новаку Станіславу В’ячеславовичу у власність земельну 

ділянку № 730/721 (кадастровий № 3510100000:02:026:0525) в садовому 

товаристві “Комунальник”, вул. Ранкова, загальною площею 0,1200 га (у тому 

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

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

17. Затвердити  Тульнову Ігорю Миколайовичу  проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садовому товаристві “Комунальник”, вул. Ранкова,  ділянка № 

214. 

Передати Тульнову Ігорю Миколайовичу  у власність земельну ділянку 

№ 214 (кадастровий № 3510100000:02:026:0526) в садовому товаристві 

“Комунальник”, загальною площею 0,0501 га (у тому числі по угіддях:                

0,0501 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення. 
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18. Затвердити  Мошуренку Олександру Юрійовичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в громадській організації “Садове товариство “Червона зірка”,   

ділянка № 41. 

Передати Мошуренку Олександру Юрійовичу  у власність земельну 

ділянку № 41 (кадастровий № 3510100000:10:061:0084) в громадській 

організації “Садове товариство “Червона зірка”, загальною площею 0,0876 га 

(у тому числі по угіддях: 0,0876 га – багаторічні насадження) для 

індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення. 

19. Затвердити  Максимчук Валентині Петрівні проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

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

Ювілейна, 60, вул.Стрілецька, 46                                     

Передати Максимчук Валентині Петрівні   у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:10:092:0662) в Громадській організації “Садове 

товариство “Дар”,  загальною площею 0,1200 га (у тому числі по угіддях: 

0,1200 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення. 

20. Затвердити Шевердіну Михайлу Олександровичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садовому товаристві “Комунальник”, вул. Хлібна, 562. 

Передати Шевердіну Михайлу Олександровичу у власність земельну  

ділянку (кадастровий № 3510100000:02:026:0527) в садовому товаристві 

“Комунальник”, загальною площею 0,0506 га (у тому числі по угіддях:                

0,0506 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення. 

21. Затвердити  Нєдовій Юлії Миколаївні  проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в громадській організації “Мікрорайон Садовий”,                              

вул. Колоскова, ділянка № 45. 

Передати Нєдовій Юлії Миколаївні  у власність земельну ділянку № 45  

(кадастровий № 3510100000:10:061:0085) в громадській організації 

“Мікрорайон Садовий”, загальною площею 0,0969 га (у тому числі по угіддях: 

0,0969 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення. 

22. Затвердити  Боровому Миколі Васильовичу  проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Салютна, 15/17. 

Передати Боровому Миколі Васильовичу  у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:06:036:0383) в садівничому товаристві “ім. 

Тимірязєва”, загальною площею 0,1140 га (у тому числі по угіддях:               

0,1140 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення. 

23. Затвердити  Паночку Андрію Михайловичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 
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садівництва в садовому товаристві “Комунальник”, вул. Фруктова, ділянка № 

125. 

Передати Паночку Андрію Михайловичу  у власність земельну ділянку 

№ 125 (кадастровий № 3510100000:02:026:0530) в садовому товаристві  

“Комунальник”, загальною площею 0,0507 га (у тому числі по угіддях:               

0,0507 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення. 

24. Затвердити  Рябокучмі Євгену Олександровичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

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

Росинкова, ділянка № 296. 

Передати Рябокучмі Євгену Олександровичу у власність земельну 

ділянку № 296 (кадастровий № 3510100000:10:092:0663) в громадській 

організації “Садове товариство “Дар”, загальною площею 0,0605 га (у тому 

числі по угіддях:  0,0605 га – багаторічні насадження) для індивідуального 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

25. Затвердити  Огієвич Ірині Петрівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

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

Росинкова, ділянка № 295. 

Передати Огієвич Ірині Петрівні   у власність земельну ділянку № 295 

(кадастровий № 3510100000:10:092:0664) в громадській організації “Садове 

товариство “Дар”, загальною площею 0,0606 га (у тому числі по угіддях: 

0,0606 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення. 

26. Затвердити  Калашніковій Ірині Миколаївні проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в садовому товаристві “Комунальник”, пров. Грушевий,  ділянка 

№ 661. 

Передати Калашніковій Ірині Миколаївні  у власність земельну ділянку 

№ 661 (кадастровий № 3510100000:02:026:0529) в садовому товаристві  

“Комунальник”, загальною площею 0,0494 га (у тому числі по угіддях:              

0,0494 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення. 

27. Затвердити Батурі Андрію Вікторовичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

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

№ 261. 

Передати Батурі Андрію Вікторовичу  у власність земельну ділянку            

№ 261 (кадастровий № 3510100000:10:075:0180) в громадській організації 

“Садове товариство  “Урожай”, загальною площею 0,0539 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0539 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

28. Затвердити Воропаю Віктору Миколайовичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 
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садівництва в  садовому товаристві “Комунальник”,  пров. Баштанний, ділянка 

№ 974. 

Передати Воропаю Віктору Миколайовичу  у власність земельну ділянку            

№ 974 (кадастровий № 3510100000:02:026:0528) в садовому товаристві  

“Комунальник”, загальною площею 0,0614 га (у тому числі по угіддях:                

0,0614 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення. 

29. Затвердити Ярошенку Денису Володимировичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в громадській організації “Садове товариство “Дар”,  

вул.Ювілейна, 59. 

Передати Ярошенку Денису Володимировичу  у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:10:092:0667) в  громадській організації 

“Садове товариство “Дар”, загальною площею 0,0612 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0612 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

30. Затвердити Юзьку Олексію Сергійовичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в  громадській організації “Садівницьке товариство “Дружба”,  

ділянка № 1087, 1089, 1091. 

Передати Юзьку Олексію Сергійовичу   у власність земельну ділянку     

№ 1087, 1089, 1091 (кадастровий № 3510100000:12:064:0539) 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. 

31. Затвердити Звягіній Галині Олександрівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в  садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Дружня, 128.   

Передати Звягіній Галині Олександрівні   у власність земельну ділянку      

(кадастровий № 3510100000:06:036:0385) в садівничому товаристві                       

“ім. Тимірязєва”, загальною площею 0,0449 га (у тому числі по угіддях:               

0,0449 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення. 

32. Затвердити Хіжевській Надії Антонівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в  громадській організації “Садівницьке товариство “Дружба”, 

ділянка № 501.   

Передати Хіжевській Надії Антонівні   у власність земельну ділянку      

№ 501 (кадастровий № 3510100000:12:064:0546) в  громадській організації 

“Садівницьке товариство “Дружба”, загальною площею 0,0264 га (у тому 

числі по угіддях: 0,0264 га – багаторічні насадження) для індивідуального 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

33. Затвердити Брикульському Владиславу Ігоровичу проєкт 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 
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індивідуального садівництва в громадській організації “Мікрорайон 

Садовий”, пров. Липовий, 263.   

Передати Брикульському Владиславу Ігоровичу  у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:24:144:0068) в громадській організації                     

“Мікрорайон Садовий”, загальною площею 0,0622 га (у тому числі по угіддях: 

0,0622 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення. 

34. Затвердити Санжарі Олегу Вікторовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”,            

вул. Лагідна, 33, ділянка  № 612.  

Передати Санжарі Олегу Вікторовичу  у власність земельну ділянку                  

№ 612 (кадастровий № 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. 

35. Затвердити  Чабану Сергію Петровичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в громадській організації “Мікрорайон Садовий”,                          

пров. Мальовничий, 449. 

Передати Чабану Сергію Петровичу у власність земельну ділянку                   

(кадастровий № 3510100000:10:092:0666) в громадській організації                     

“Мікрорайон Садовий”, загальною площею 0,0572 га (у тому числі по угіддях: 

0,0572 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення. 

36. Затвердити  Бучукурі Наталії Анатоліївні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в  громадській організації “Садове товариство “Урожай”, 

ділянки № 197, 198. 

Передати Бучукурі Наталії Анатоліївні у власність земельну ділянку                   

№ 197, 198 (кадастровий № 3510100000:10:075:0182) в громадській 

організації “Садове товариство “Урожай”, загальною площею 0,1200 га (у 

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

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

37. Затвердити  Бойку Петру Афанасійовичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в  садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Гранична, 67. 

Передати Бойку Петру Афанасійовичу у власність земельну ділянку                   

(кадастровий № 3510100000:06:036:0388) в  садівничому товаристві                     

“ім. Тимірязєва”, загальною площею 0,0566 га (у тому числі по угіддях:             

0,0566 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення. 

38. Затвердити  Катеринич Наталії Володимирівни проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в  садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Салютна, 23. 
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Передати Катеринич Наталії Володимирівни у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:06:036:0386) в  садівничому товаристві                     

“ім. Тимірязєва”, загальною площею 0,0584 га (у тому числі по угіддях:               

0,0584 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення. 

39. Затвердити  Гусєву Олександру Павловичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в  садовому товаристві “Комунальник”, вул. Ранкова, ділянка № 

206. 

Передати Гусєву Олександру Павловичу у власність земельну ділянку   

№ 206 (кадастровий № 3510100000:02:026:0532) в садовому товаристві 

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

0,0502 га – багаторічні насадженя) для індивідуального садівництва за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення. 

40. Затвердити  Молоковій Валентині Григорівні проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в  садівничому товаристві “ім. Тимірязєва”, вул. Лагідна, 56. 

Передати Молоковій Валентині Григорівні у власність земельну ділянку  

(кадастровий № 3510100000:06:036:0390) в садівничому товаристві                    

“ім. Тимірязєва”, загальною площею 0,0456 га (у тому числі по угіддях:                 

0,0456 га – багаторічні насадженя) для індивідуального садівництва за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення. 

41. Затвердити  Постнову Миколі Олексійовичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в  садовому товаристві “Комунальник”, вул. Хлібна, 867. 

Передати Постнову Миколі Олексійовичу у власність земельну ділянку  

(кадастровий № 3510100000:02:026:0533) в садовому товаристві 

“Комунальник”, загальною площею 0,0582 га (у тому числі по угіддях:               

0,0582 га – багаторічні насадженя) для індивідуального садівництва за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення. 

42. Затвердити  Овчаренку Василю Михайловичу проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в  садівницькому товаристві “Аграрник”, ділянка № 600. 

Передати Овчаренку Василю Михайловичу у власність земельну ділянку  

№ 600 (кадастровий № 3510100000:02:013:0704) 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. 

43. Затвердити  Стельмах Галині Іванівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в  садівницькому товаристві “Аграрник”, ділянка № 657. 

Передати Стельмах Галині Іванівні у власність земельну ділянку  № 657 

(кадастровий № 3510100000:02:013:0705) 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. 
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44. Затвердити  Сидорову Олександру Миколайовичу проєкт 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в  громадській організації “Мікрорайон Садовий”, 

пров. Привітний, 213, 214. 

Передати Сидорову Олександру Миколайовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:10:092:0671) в  громадській організації 

“Мікрорайон Садовий”, загальною площею 0,1200 га (у тому числі по угіддях:               

0,1200 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення. 

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

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 

46. 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. 
 

 

 

Секретар міської ради                                                               Олег КОЛЮКА 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення Кропивницької міської ради № 1187 

«Про передачу у власність земельних ділянок громадянам в садових товариствах» 

 

 

Заявники 

 

 

Громадяни України,  44 особи 

Вид використання Власність 

Цільове призначення для індивідуального садівництва 

Перелік садових товариств СТ “Комунальник” 

СТ “ім. Тимірязєва” 

ГО “Мікрорайон садовий” 

СТ “Дружба” 

СТ “Урожай” 

 

Результат розгляду - пропозиції комісії з 

питань екології, земельних відносин та 

комунальної власності 

Погоджено, протокол № ____ від __________ 

 

Мета прийняття рішення 

 Забезпечення громадян України на реалізацію прав на безоплатне отримання 

земельної ділянки 
 

 Посилання на законодавство  
 Відповідно до статті 118 Земельного кодексу України, громадяни, зацікавлені в 

одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель комунальної власності для 

ведення садівництва, у межах норм безоплатної приватизації, подають клопотання до органу 

місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки комунальної власності у власність. 

 

 

Начальник управління        Роман ЛУНГОЛ 
 


