
 

УКРАЇНА

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

 ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 04 вересня 2017 року                  № 1055            

Про передачу у власність земельних 
ділянок 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",  статтею  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),
Кіровоградська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.  Затвердити  Салову  Олександру  Олександровичу  технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі  (на  місцевості)  безоплатно  у  власність  для  індивідуального
садівництва  у  міському  товаристві  садоводів-любителів  "Будівельник",
ділянка № 80.

1.1.  Передати  Салову  Олександру  Олександровичу  у  власність
земельну  ділянку  №  80  (кадастровий  номер  3510100000:10:075:0144)  у
міському  товаристві  садоводів-любителів  "Будівельник"  загальною  
площею  0,0605  га  (у  тому  числі  по  угіддях:  0,0605  га  –  багаторічні
насадження)  для  індивідуального  садівництва  за  рахунок  земель
сільськогосподарського призначення.

2.  Затвердити  Гончаренку  Сергію  Олександровичу  технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі  (на  місцевості)  безоплатно  у  власність  для  індивідуального
садівництва в садовому товаристві "Тюльпан", ділянка № 43.

2.1.  Передати  Гончаренку  Сергію  Олександровичу  у  власність
земельну  ділянку  №  43  (кадастровий  номер  3510100000:02:009:0193)  в
садовому товаристві "Тюльпан" загальною площею 0,0487 га (у тому числі по
угіддях: 0,0487 га – землі садів) для індивідуального садівництва за рахунок
земель сільськогосподарського призначення.



3.  Затвердити  Чичкан  Надії  Георгіївні  технічну  документацію  із
землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  

місцевості)  безоплатно  у  власність  для  індивідуального  садівництва  в
садовому товаристві "Тюльпан", ділянка № 154.

3.1.  Передати  Чичкан  Надії  Георгіївні  у  власність  земельну  
ділянку  №   154  (кадастровий  номер  3510100000:02:002:0417)  в  садовому
товаристві  "Тюльпан"  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  Недогін  Галині  Миколаївні  технічну  документацію  із
землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на
місцевості)  безоплатно  у  власність  для  індивідуального  садівництва  в
садівницькому товаристві "Дружба", ділянка № 403.

4.1.  Передати  Недогін  Галині  Миколаївні  у  власність  земельну  
ділянку  №  403   (кадастровий  номер  3510100000:12:064:0451)  в
садівницькому товаристві  "Дружба" загальною площею 0,0739  га  (у тому
числі по угіддях:  0,0739 га – багаторічні  насадження) для індивідуального
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення.

5. Затвердити Сухоносенко Ірині Анварівні технічну документацію із
землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на
місцевості)  безоплатно  у  власність  для  індивідуального  садівництва  в
садівницькому товаристві "Дружба", ділянка № 943.

5.1.  Передати  Сухоносенко  Ірині  Анварівні  у  власність  земельну  
ділянку № 943 (кадастровий номер 3510100000:12:064:0453) 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  Гаврилюку  Дмитру  Миколайовичу  технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі  (на  місцевості)  безоплатно  у  власність  для  індивідуального
садівництва в садівницькому товаристві "Дружба", ділянка № 564.

6.1. Передати Гаврилюку Дмитру Миколайовичу у власність земельну 
ділянку № 564 (кадастровий номер 3510100000:12:064:0456) в садівницькому
товаристві  "Дружба"  загальною  площею  0,1057  га  (у  тому  числі  
по  угіддях:  0,1057  га  –  багаторічні  насадження)  для  індивідуального
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення.

7. Затвердити Горобцю Андрію Миколайовичу технічну документацію
із  землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на
місцевості)  безоплатно  у  власність  для  індивідуального  садівництва  в
садовому товаристві "Червона Зірка", ділянка № 25.

7.1. Передати Горобцю Андрію Миколайовичу у власність земельну  
ділянку  №  25  (кадастровий  номер  3510100000:10:092:0554)  в  садовому
товаристві  "Червона Зірка"  загальною площею 0,0656 га  (у  тому числі  по
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угіддях: 0,0656 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва
за рахунок земель сільськогосподарського призначення.

8.  Затвердити  Логвиненку  Леоніду  Феоктістовичу  технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в  

натурі  (на  місцевості)  безоплатно  у  власність  для  індивідуального
садівництва в садовому товаристві "Червона Зірка", ділянка № 440.

8.1. Передати Логвиненку Леоніду Феоктістовичу у власність земельну

ділянку  №  440  (кадастровий  номер  3510100000:10:092:0564)  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.

9. Затвердити Шевельовій Ганні Вадимівні  технічну документацію із
землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на
місцевості)  безоплатно  у  власність  для  індивідуального  садівництва  в
садовому товаристві "Червона Зірка", ділянка №  252-б.

9.1.  Передати  Шевельовій  Ганні  Вадимівні  у  власність  земельну  
ділянку  № 252-б  (кадастровий  номер  3510100000:10:092:0540)  в  садовому
товаристві "Червона Зірка" загальною площею 0,0600  га (у тому числі по
угіддях: 0,0600 га – землі садів) для індивідуального садівництва за рахунок
земель сільськогосподарського призначення.

10. Затвердити Ташевій Світлані Михайлівні  технічну документацію із
землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на
місцевості)  безоплатно  у  власність  для  індивідуального  садівництва  в
садовому товаристві "Червона Зірка", ділянка № 15, лінія 11.

10.1.  Передати  Ташевій  Світлані  Михайлівні  у  власність  земельну  
ділянку  №  15,  лінія  11  (кадастровий  номер  3510100000:10:061:0072)  в
садовому товаристві "Червона Зірка" 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  Вольській  Світлані  Олександрівні  технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі  (на  місцевості)  безоплатно  у  власність  для  індивідуального
садівництва в садівницькому товаристві "Аграрник", ділянка № 655.

11.1. Передати Вольській Світлані Олександрівні у власність земельну 
ділянку № 655 (кадастровий номер 3510100000:02:013:0648) в садівницькому
товаристві "Аграрник" загальною площею 0,0800  га (у тому числі по угіддях:
0,0800  га – землі садів) для індивідуального садівництва за рахунок земель
сільськогосподарського призначення.

12.  Затвердити  Кваші  Олені  Юріївні  технічну  документацію  із
землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на
місцевості)  безоплатно  у  власність  для  індивідуального  садівництва  в
садівницькому товаристві "Аграрник", ділянка №  984.
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12.1.  Передати  Кваші  Олені  Юріївні  у  власність  земельну  
ділянку  №   984  (кадастровий  номер  3510100000:02:013:0588)  в
садівницькому товаристві "Аграрник" загальною площею 0,1199 га (у тому
числі по угіддях:  0,1199 га – багаторічні  насадження) для індивідуального
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення.

13. Затвердити Демешко Олесі Олександрівні технічну документацію
із  землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  

місцевості)  безоплатно  у  власність  для  індивідуального  садівництва  в
садівницькому товаристві "Аграрник", ділянка № 958.

13.1.  Передати  Демешко Олесі  Олександрівні  у  власність  земельну  
ділянку № 958 (кадастровий номер 3510100000:02:013:0646) в садівницькому
товаристві  "Аграрник"  загальною  площею  0,0792  га  (у  тому  числі  
по  угіддях:  0,0792  га  –  багаторічні  насадження)  для  індивідуального
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення.

14. Затвердити Кольченку Сергію Васильовичу технічну документацію
із  землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на
місцевості)  безоплатно  у  власність  для  індивідуального  садівництва  в
садівницькому товаристві "Аграрник", ділянка № 944.

14.1. Передати Кольченку Сергію Васильовичу у власність земельну  
ділянку № 944 (кадастровий номер 3510100000:02:013:0645) 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.

15.  Затвердити  Демешку  Олександру  Юрійовичу  технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі  (на  місцевості)  безоплатно  у  власність  для  індивідуального
садівництва в садівницькому товаристві "Аграрник", ділянка № 957.

15.1. Передати Демешку Олександру Юрійовичу у власність земельну 
ділянку № 957 (кадастровий номер 3510100000:02:013:0647) 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.

16.  Затвердити  Червонюк  Лідії  Василівні  технічну  документацію  із
землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на
місцевості)  безоплатно  у  власність  для  індивідуального  садівництва  в
садовому товаристві "Комунальник", ділянка № 888.

16.1.  Передати  Червонюк  Лідії  Василівні  у  власність  земельну  
ділянку  №  888  (кадастровий  номер  3510100000:02:026:0469)  в  садовому
товаристві  "Комунальник"  загальною  площею  0,0583  га  (у  тому  числі  по
угіддях: 0,0583 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва
за рахунок земель сільськогосподарського призначення.

17.  Затвердити  Туз  Світлані  Миколаївні  технічну  документацію  із
землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на
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місцевості)  безоплатно  у  власність  для  індивідуального  садівництва  в
садовому товаристві "Комунальник", ділянки № 773, 775.

17.1.  Передати  Туз  Світлані  Миколаївні  у  власність  земельні  
ділянки № 773, 775  (кадастровий номер 3510100000:02:026:0476) в садовому
товаристві  "Комунальник"  загальною  площею  0,1200  га  (у  тому  числі  по
угіддях: 0,1200  га – землі садів) для індивідуального садівництва за рахунок
земель сільськогосподарського призначення.

18. Затвердити Масловій Ларисі Антонівні технічну документацію із
землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на  

місцевості)  безоплатно  у  власність  для  індивідуального  садівництва  в
садовому товаристві "Комунальник", ділянки № 291 та № 352.

18.1.  Передати  Масловій  Ларисі  Антонівні  у  власність  земельні  
ділянки  №  291  (кадастровий  номер  3510100000:02:026:0470)  загальною
площею  0,0504  га  (у  тому  числі  по  угіддях:  0,0504  га  –  багаторічні
насадження)  та  №  352  (кадастровий  номер  3510100000:02:026:0471)
загальною площею 0,0508 га (у тому числі по угіддях: 0,0508 га – багаторічні
насадження)  в  садовому  товаристві  "Комунальник",  для  індивідуального
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення.

19.  Затвердити  Міхасьову  Володимиру  Костянтиновичу  технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі  (на  місцевості)  безоплатно  у  власність  для  індивідуального
садівництва в садовому товаристві "50 років Жовтня", ділянка № 165.

19.1.  Передати  Міхасьову  Володимиру  Костянтиновичу  у  власність
земельну  ділянку  №  165  (кадастровий  номер  3510100000:10:092:0561)  в
садовому товаристві "50 років Жовтня" загальною площею 0,0626 га (у тому
числі по угіддях: 0,0626 га – землі садів) для індивідуального садівництва за
рахунок земель сільськогосподарського призначення.

20. Затвердити Романовій Юлії Олександрівні технічну документацію
із  землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на
місцевості)  безоплатно  у  власність  для  індивідуального  садівництва  в
садовому товаристві "50 років Жовтня", ділянка № 285.

20.1.  Передати  Романовій  Юлії  Олександрівні  у  власність  земельну
ділянку  №  285  (кадастровий  номер  3510100000:10:092:0558)  в  садовому
товаристві "50 років Жовтня" загальною площею 0,0593 га (у тому числі по
угіддях: 0,0593 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва
за рахунок земель сільськогосподарського призначення.

21.  Затвердити  Загребельному  Сергію  Григоровичу  технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі  (на  місцевості)  безоплатно  у  власність  для  індивідуального
садівництва в садовому товаристві "50 років Жовтня", ділянка № 134.

21.1.  Передати  Загребельному  Сергію  Григоровичу  у  власність
земельну  ділянку  №  134  (кадастровий  номер  3510100000:10:092:0565)  в
садовому товаристві "50 років Жовтня" загальною площею 0,0608  га (у тому
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числі по угіддях:  0,0608 га – багаторічні  насадження) для індивідуального
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення.

22.  Затвердити  Білявському  Віктору  Степановичу  технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі  (на  місцевості)  безоплатно  у  власність  для  індивідуального
садівництва в садівничому товаристві "ім. Тимірязєва", ділянки № 694, 695.

22.1. Передати Білявському Віктору Степановичу у власність земельні
ділянки  №  694,  695  (кадастровий  номер  3510100000:06:036:0258)  в
садівничому товаристві "ім. Тимірязєва" загальною площею 0,0785 га (у тому
числі по угіддях:  0,0785 га – багаторічні  насадження) для індивідуального
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення.

23.  Затвердити  Шаргуленку  Дмитру  Васильовичу  технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі  (на  місцевості)  безоплатно  у  власність  для  індивідуального
садівництва в садівничому товаристві "ім. Тимірязєва", ділянка № 348.

23.1. Передати Шаргуленку Дмитру Васильовичу у власність земельну
ділянку № 348 (кадастровий номер 3510100000:06:036:0262) в садівничому
товаристві  "ім.  Тимірязєва"  загальною площею 0,0611 га (у тому числі  по
угіддях: 0,0611 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва
за рахунок земель сільськогосподарського призначення.

24.  Затвердити  Лисоконю  Валерію  Вікторовичу  технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі  (на  місцевості)  безоплатно  у  власність  для  індивідуального
садівництва в садівничому товаристві "ім. Тимірязєва", ділянка № 123.

24.1. Передати  Лисоконю Валерію Вікторовичу у власність земельну
ділянку № 123 (кадастровий номер 3510100000:06:036:0260) в садівничому
товаристві  "ім.  Тимірязєва"  загальною площею 0,0750 га (у тому числі  по
угіддях: 0,0750 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва
за рахунок земель сільськогосподарського призначення.

25.  Затвердити  Кузнєцову  Володимиру  Івановичу  технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі  (на  місцевості)  безоплатно  у  власність  для  індивідуального
садівництва в садівничому товаристві "ім. Тимірязєва", ділянка № 356.

25.1. Передати Кузнєцову Володимиру Івановичу у власність земельну
ділянку № 356 (кадастровий номер 3510100000:06:036:0261) в садівничому
товаристві  "ім.  Тимірязєва"  загальною площею 0,0590 га (у тому числі  по
угіддях: 0,0590 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва
за рахунок земель сільськогосподарського призначення.

26.  Затвердити  Романенку  Михайлу  Олександровичу  технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі  (на  місцевості)  безоплатно  у  власність  для  індивідуального
садівництва в садівничому товаристві "ім. Тимірязєва", ділянка №  605.

26.1.  Передати   Романенку  Михайлу  Олександровичу  у  власність
земельну  ділянку  №  605  (кадастровий  номер  3510100000:06:036:0263)  в
садівничому товаристві "ім. Тимірязєва" загальною площею 0,0428 га (у тому

6



числі по угіддях:  0,0428 га – багаторічні  насадження) для індивідуального
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення.

27. Затвердити Дунаєвській Галині Віталіївні технічну документацію із
землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на
місцевості)  безоплатно  у  власність  для  індивідуального  садівництва  в
садівничому товаристві "ім. Тимірязєва", ділянки № 326, 328.

27.1.  Передати   Дунаєвській  Галині  Віталіївні  у  власність  земельні
ділянки  №  326,  328  (кадастровий  номер  3510100000:06:036:0265)  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.

28. Затвердити Семеніст Валентині Іванівні технічну документацію із
землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельних  ділянок  в  натурі  (на
місцевості)  безоплатно  у  власність  для  індивідуального  садівництва  в
садівничому товаристві "ім. Тимірязєва", ділянки № 51, 53.

28.1.  Передати  Семеніст  Валентині  Іванівні  у  власність  земельні
ділянки № 51, 53 (кадастровий номер 3510100000:06:036:0266) 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.

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

30.  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 Грабенка О.В. 

Міський голова                                                                        А.Райкович
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