
УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ  ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
від  7 грудня  2011 року       №   1106                                            
 
Про передачу у власність земельних  
ділянок в садових товариствах 
 

Керуючись статтями 142, 143 Конституції України, пунктом 34               
статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,                
статтею 56 Закону України “Про землеустрій”, статтями 12, 116, 118, 121 
Земельного кодексу України та розглянувши звернення громадян міста 
Кіровограда, 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. Передати  Бойко Людмилі Миколаївні  у власність земельну         
ділянку № 70  в  садівничому товаристві ім. Тимірязєва загальною  площею  
0,1200 га    (у  тому числі по угіддях: площею 0,1200 га –  інші багаторічні 
насадження) для ведення садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

2. Передати Баліцькому Олександру Михайловичу у власність 
земельну  ділянку №  47  в  садівничому товаристві ім. Тимірязєва загальною  
площею  0,0716  га    (у  тому числі по угіддях: площею 0,0716  га –  сади) для  
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

3. Передати Кодемі  Валентині Михайлівні  у власність земельну  
ділянку №  431 в  садівничому товаристві ім. Тимірязєва загальною                 
площею  0,0677  га  (у  тому числі по угіддях: площею 0,0677 га –  сади) для  
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

4. Передати  Кожновій Людмилі Олександрівні   у власність земельну  
ділянку № 162   в  садівничому товаристві ім. Тимірязєва загальною              
площею  0,0605  га  (у   тому  числі  по  угіддях:  площею 0,0581  га –                  
сади, 0,0024 га – землі кемпінгів, будинків для відпочинку або для 
проведення відпусток) для  ведення садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

5. Передати  Маліцькій Сталіні Леонідівні    у власність земельну  
ділянку № 359   в  садівничому товаристві ім. Тимірязєва загальною   
площею  0,0624  га  (у  тому числі по угіддях: площею 0,0624   га –  сади) для  
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 
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6. Передати Куліш Валентині Дмитрівні  у власність земельну              

ділянку  № 416  в садівничому товаристві ім. Тимірязєва загальною                
площею 0,0622 га (у тому числі по угіддях: площею  0,0622 га –  сади) для  
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

7.  Передати Бурдейній Ніні Євгеніївні   у власність земельну                     
ділянку №  256  в садівничому товаристві ім. Тимірязєва загальною              
площею 613,00  кв. м (у тому числі по угіддях: площею 613,00 кв. м –  сади) 
для ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

8. Передати Чайковському Володимиру Івановичу у власність 
земельну  ділянку № 254   в садівничому товаристві ім. Тимірязєва загальною 
площею 623,00 кв. м (у тому числі по угіддях: площею 623,00  кв. м –  сади) 
для ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

9. Передати  Горланову Роману Олександровичу  у власність земельні  
ділянки №№ 247, 249 в садівничому товаристві ім. Тимірязєва загальною 
площею  1200,00  кв. м (у тому числі по угіддях: площею  1200,00 кв. м –  
сади) для  ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

10. Передати  Базась Ользі Михайлівні  у власність земельну               
ділянку  № 33  в садівничому товаристві ім. Тимірязєва загальною                  
площею 687,00  кв. м (у тому числі по угіддях: площею  687,00  кв. м –  сади) 
для  ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

11. Передати  Євграфовій Надії Іванівні  у власність земельну               
ділянку №  323  в садівничому товаристві ім. Тимірязєва загальною            
площею   644,00 кв. м (у тому числі по угіддях: площею  644,00 кв. м –  сади) 
для  ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

12. Передати  Ховрящуку Петру Олексійовичу  у власність земельну  
ділянку № 55  в садівничому товаристві ім. Тимірязєва загальною                
площею 720,00 кв. м (у тому числі по угіддях: площею  720,00 кв. м –  сади) 
для  ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

13. Передати  Іванюк Єлизаветі Василівні  у власність земельну  
ділянку №  45  в садівничому товаристві ім. Тимірязєва загальною                   
площею   755,00 кв. м (у тому числі по угіддях: площею 755,00 кв. м –  сади) 
для  ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

14. Передати  Боталовій Манефі Федорівні  у власність земельну  
ділянку № 244   в садівничому товаристві ім. Тимірязєва загальною              
площею   676,00 кв. м (у тому числі по угіддях: площею 676,00 кв. м –  сади) 
для  ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 
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15. Передати  Романовській Ірині Володимирівні  у власність 

земельну  ділянку № 257 в садівничому товаристві ім. Тимірязєва загальною             
площею 683,00 кв. м (у тому числі по угіддях: площею 683,00  кв. м –  сади) 
для  ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

16. Передати Коваль Аллі Іванівні   у власність земельну                      
ділянку  №  500  в садівничому товаристві ім. Тимірязєва загальною                              
площею  437,00  кв. м (у тому числі по угіддях: площею  437,00  кв. м –  сади) 
для  ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

17. Передати Воронецькій Ользі Федорівні   у власність земельну  
ділянку № 884 в садівничому товаристві ім. Тимірязєва загальною          
площею 550,00 кв. м (у тому числі по угіддях: площею  550,00  кв. м –  сади) 
для  ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

18. Передати Біденку Михайлу Михайловичу  у власність земельну  
ділянку № 466 в садівничому товаристві ім. Тимірязєва загальною            
площею 643,00 кв. м (у тому числі по угіддях: площею  643,00  кв. м –  сади) 
для  ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

19. Передати Зубову Сергію Вікторовичу у власність земельну          
ділянку № 927 в садівничому товаристві ім. Тимірязєва загальною                 
площею  632,00 кв. м (у тому числі по угіддях: площею 632,00 кв. м –  сади) 
для  ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

20. Передати Друмову Олександру Даниловичу   у власність земельну  
ділянку № 399  в садівничому товаристві ім. Тимірязєва загальною                  
площею 638,00 кв. м (у тому числі по угіддях: площею  638,00  кв. м –  сади) 
для  ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

21. Передати Панасюку Роману Васильовичу  у власність земельну  
ділянку № 640   в садівничому товаристві ім. Тимірязєва загальною               
площею 509,00 кв. м (у тому числі по угіддях: площею  509,00  кв. м –  сади) 
для  ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

22. Передати Новицькому Володимиру Ярославовичу   у власність 
земельну  ділянку № 185   в садівничому товаристві ім. Тимірязєва загальною 
площею  639,00 кв. м  (у тому числі по угіддях: площею 639,00   кв. м –  сади)  
для  ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

23. Передати Громогласову Олександру Сергійовичу  у власність 
земельну  ділянку № 150   в садівничому товаристві ім. Тимірязєва загальною 
площею  601,00 кв. м (у тому числі по угіддях: площею 601,00   кв. м –  сади) 
для  ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 
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24. Передати Гордовому Миколі Миколайовичу  у власність 

земельну  ділянку № 393   в садівничому товаристві ім. Тимірязєва загальною               
площею 633,00 кв. м (у тому числі по угіддях: площею  633,00  кв. м –  сади) 
для  ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

25. Передати Олійник Людмилі Володимирівні   у власність земельні  
ділянки №№ 908, 909 в садівничому товаристві ім. Тимірязєва загальною 
площею  1139,00  кв. м (у тому числі по угіддях: площею  1139,00  кв. м –  
сади) для  ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

26. Передати Ідеменко Людмилі Михайлівні   у власність земельну  
ділянку № 613 в садівничому товаристві ім. Тимірязєва загальною              
площею  457,00  кв. м (у тому числі по угіддях: площею  457,00  кв. м –  сади) 
для  ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

27. Передати  Костючок Олені Григорівні  у власність земельні  
ділянки №№ 914, 915    в садівничому товаристві ім. Тимірязєва загальною 
площею 827,00  кв. м (у тому числі по угіддях: площею 827,00  кв. м –  сади) 
для ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

28. Передати Кривенку Вадиму Павловичу   у власність земельну  
ділянку № 526  в садівничому товаристві ім. Тимірязєва загальною              
площею 462,00 кв. м (у тому числі по угіддях: площею 462,00 кв. м –  сади) 
для  ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

29. Передати Індиченку Олександру Григоровичу у власність земельну  
ділянку № 509 в садівничому товаристві ім. Тимірязєва загальною               
площею   775,00 кв. м (у тому числі по угіддях: площею 775,00 кв. м –  сади) 
для  ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

30. Передати Карамишеву Борису Михайловичу   у власність земельну  
ділянку № 499 в садівничому товаристві ім. Тимірязєва загальною               
площею   662,00 кв. м (у тому числі по угіддях: площею  662,00 кв. м –  сади) 
для  ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

31. Передати Іванову Віктору Георгійовичу  у власність земельну  
ділянку   №   446   в    садівничому    товаристві    ім.   Тимірязєва   загальною                  
площею    467,00 кв. м (у тому числі по угіддях: площею  467,00 кв. м –  сади) 
для  ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

32. Передати Бутенку Миколі Миколайовичу   у власність земельну  
ділянку № 431  в садівничому товаристві ім. Тимірязєва загальною            
площею 677,00  кв. м (у тому числі по угіддях: площею 677,00 кв. м –  сади) 
для  ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 
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33. Передати  Шеремет Валентині Григорівні  у власність 

земельну  ділянку № 183  в садівничому товаристві ім. Тимірязєва загальною             
площею   658,00 кв. м (у тому числі по угіддях: площею 658,00 кв. м –  сади) 
для  ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

34. Передати  Карпенку Володимиру Миколайовичу у власність 
земельну  ділянку №  171  в садівничому товаристві ім. Тимірязєва загальною 
площею 652,00  кв. м (у тому числі по угіддях: площею  652,00  кв. м –  сади) 
для ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

35. Передати  Костанді Руслану Володимировичу  у власність земельні  
ділянки №№ 159, 161 в садівничому товаристві ім. Тимірязєва загальною 
площею 1199,00  кв. м (у тому числі по угіддях: площею  1199,00  кв. м –  
сади) для  ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

36. Передати  Ломакіній  Олені Гнатівні у власність земельну                
ділянку №  840  в садівничому товаристві ім. Тимірязєва загальною             
площею  902,00   кв. м (у тому числі по угіддях: площею  902,00 кв. м –  сади) 
для  ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

37. Передати Ободовській Вірі Василівні у власність земельну    
ділянку № 497 в садівничому товаристві ім. Тимірязєва загальною               
площею  614,00  кв. м (у тому числі по угіддях: площею 614,00 кв. м –  сади) 
для ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

38. Передати Бондарєву  Сергію Васильовичу   у власність земельну  
ділянку № 433 в садівничому товаристві ім. Тимірязєва загальною                   
площею 662,00  кв. м (у тому числі по угіддях: площею  662,00  кв. м –  сади) 
для  ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

39. Передати Ігнатьєву Андрію Олександровичу   у власність земельну  
ділянку № 341 в садівничому товаристві ім. Тимірязєва загальною               
площею   618,00  кв. м (у тому числі по угіддях: площею  618,00  кв. м –  
сади) для  ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

40.  Передати  Чорному Юрію Володимировичу   у власність земельну  
ділянку № 264 в садівничому товаристві ім. Тимірязєва загальною             
площею   1200,00  кв. м (у тому числі по угіддях: площею  1200,00  кв. м –  
сади) для  ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

41. Передати Моісєєву Михайлу Михайловичу у власність                 
земельну  ділянку № 83 в садівничому товаристві ім. Тимірязєва загальною                 
площею 695,00 кв. м (у тому числі по угіддях: площею 695,00 кв. м –  сади) 
для  ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 
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42. Передати  Патлатому Костянтину Миколайовичу   у 

власність земельні  ділянки №№ 154, 156  в садівничому товаристві                   
ім. Тимірязєва загальною площею 1200,00 кв. м (у тому числі по угіддях:                          
площею  1200,00  кв. м –  сади) для  ведення садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

43. Передати Ваврінюку Віталію Олександровичу у власність  
земельну  ділянку № 65  в садівничому товаристві ім. Тимірязєва загальною                   
площею  746,00 кв. м (у тому числі по угіддях: площею 746,00 кв. м –  сади) 
для  ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

44. Передати Бородіній Валентині Петрівні у власність             
земельну  ділянку № 52  в садівничому товаристві ім. Тимірязєва загальною                 
площею 628,00  кв. м (у тому числі по угіддях: площею  628,00  кв. м –  сади) 
для  ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

45. Передати Сторчаку Володимиру Володимировичу у власність 
земельні  ділянки №№ 30, 32 в садівничому товаристві ім. Тимірязєва 
загальною площею 1200,00 кв. м (у тому числі по угіддях:  площею                    
1200,00 кв. м –  сади) для  ведення садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

46. Передати  Рябовій Вірі Іванівні  у власність земельну                        
ділянку № 180 в садівничому товаристві ім. Тимірязєва загальною                                            
площею  577,00    кв. м (у   тому  числі  по  угіддях:  площею   577,00   кв. м –   
сади) для  ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

47. Передати  Болтяну Віталію Васильовичу у власність                     
земельну  ділянку №  24  в  товаристві садівників "Восход"  загальною                  
площею 0,0600  га  (у  тому числі по угіддях: площею  0,0578   га –                
сади, 0,0022 га – землі кемпінгів, будинків для відпочинку або для 
проведення відпусток) для ведення садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

48.  Передати    Єсипаці   Олені   Михайлівні    у   власність    земельну  
ділянку № 40  в товаристві садівників "Восход" загальною площею  0,0462 га      
(у  тому числі по угіддях: площею  0,0462 га –  сади) для ведення садівництва 
за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

49. Передати  Шульгатій Ользі Євгеніївні  у власність земельну  
ділянку № 271 в садівницькому товаристві "Дружба" загальною                      
площею  0,0535 га  (у  тому числі по угіддях: площею 0,0535  га –  сади) для  
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

50. Передати  Івшину Юрію Нефедовичу  у власність земельну  
ділянку № 141 в садівницькому товаристві "Дружба" загальною                      
площею  0,0500  га    (у  тому числі по угіддях: площею 0,0500 га –  сади) для  
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

51. Передати  Вишні-Чижовій   Ганні  Вікторівні у власність  земельну  
ділянку № 14  в  садівницькому товаристві "Дружба" загальною    площею  
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0,0400  га    (у  тому числі по угіддях: площею 0,0400  га –  сади) для  
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

52. Передати Козяру Григорію Васильовичу   у власність земельну  
ділянку № 220  в садовому товаристві "50 років Жовтня"  загальною  площею  
0,1158  га    (у  тому числі по угіддях: площею  0,1095   га – сади, 0,0063 га – 
під господарськими будівлями і дворами) для ведення садівництва за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення. 

53. Передати  Загребі Ірині Леонідівні   у власність земельну  ділянку 
№ 336   в  садовому товаристві "50 років Жовтня"  загальною  площею  
0,0605   га    (у  тому числі по угіддях: площею  0,0585  га –  сади, 0,0020 га – 
під господарськими будівлями і дворами) для ведення садівництва за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення. 

54. Передати Петросяну Гайку Георгійовичу  у власність земельну  
ділянку №  415  в  садовому товаристві "Червона зірка" загальною                 
площею  0,0600 га  (у  тому числі по угіддях: площею 0,0580   га –                     
сади, 0,0020 га – землі кемпінгів, будинків для відпочинку або для 
проведення відпусток) для  ведення садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

55. Передати Лупаренко Людмилі Анатоліївні  у власність земельну  
ділянку №  59   в  садовому  товаристві  "Червона зірка"  загальною                  
площею  0,0973  га    (у  тому числі по угіддях: площею 0,0973 га –  рілля) для  
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

56. Передати  Полунчукову Анатолію Павловичу  у власність земельну  
ділянку № 473  в  садовому товаристві "Червона зірка" загальною             
площею  0,0640 га    (у  тому числі по угіддях: площею 0,0640 га –  сади) для  
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

57. Передати  Чабанюк Людмилі Миколаївні у власність земельну  
ділянку № 247 в садовому товаристві "Червона зірка" загальною  площею  
0,0766  га    (у  тому числі по угіддях: площею 0,0766  га –  сади) для  ведення 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

58. Передати Кувакіну Олегу Володимировичу  у власність          
земельну  ділянку №  152   в  садовому товаристві "Червона зірка"  загальною                      
площею  0,0644  га    (у  тому числі по угіддях: площею 0,0644 га –  сади) для  
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

59. Передати  Дубині Миколі Васильовичу у власність земельну  
ділянку №  126   в  садовому товаристві "Червона зірка" загальною           
площею  0,0600  га    (у  тому числі по угіддях: площею 0,0585 га –                     
сади, 0,0015  га – кемпінгів, будинків для відпочинку або для проведення 
відпусток) для ведення садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

60. Передати Пічкуренку Віктору Васильовичу  у власність земельну  
ділянку № 460 в садовому товаристві "Червона зірка" загальною площею  
0,0615  га    (у  тому числі по угіддях: площею 0,0595  га –  сади, 0,0020  га –  
землі кемпінгів, будинків для відпочинку або для проведення відпусток) для  
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 
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61. Передати Токару Олександру Миколайовичу  у 

власність земельну  ділянку № 111 в садовому товаристві "Червона зірка" 
загальною площею  0,0616  га (у  тому числі по угіддях: площею 0,0593 га – 
сади, 0,0023 га –  землі кемпінгів, будинків для відпочинку або для 
проведення відпусток) для  ведення садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

62. Передати Лозенко Любові Петрівні  у власність земельну             
ділянку № 305 в садовому товаристві "Червона зірка" загальною  площею  
0,0615   га (у  тому числі по угіддях: площею 0,0615 га –  сади) для  ведення 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

63. Передати  Соломко Тетяні Олександрівні  у власність земельну  
ділянку № 71 в  садовому товаристві "Червона зірка" загальною                   
площею 0,0600 га (у  тому числі по угіддях: площею  0,0569 га –                         
сади,     0,0031 га – землі кемпінгів, будинків для відпочинку або для 
проведення відпусток) для  ведення садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

64. Передати Шпильовому Івану Петровичу у власність земельну  
ділянку № 298 в садовому товаристві "Червона зірка" загальною площею 
0,0624  га (у  тому числі по угіддях: площею  0,0624  га –  сади) для  ведення 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

65. Передати Скерлету Віктору Станіславовичу   у власність земельну  
ділянку № 537  в  садівницькому товаристві "Аграрник"  загальною              
площею  0,0800  га    (у  тому числі по угіддях: площею 0,0800 га –  сади) для  
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

66. Передати Івановій Лідії Миколаївні   у власність земельну               
ділянку №  1005 в  садівницькому товаристві "Аграрник" загальною       
площею  0,0800   га (у  тому числі по угіддях: площею 0,0800  га –  сади) для  
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

67. Передати Домніну Олексію Вікторовичу у власність земельну  
ділянку    №  506    в    садівницькому    товаристві    "Аграрник"     загальною                 
площею  0,0800 га (у  тому числі по угіддях: площею 0,0800  га –  сади) для  
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

68. Передати  Савіцькому Михайлу Володимировичу  у власність 
земельну  ділянку № 356   в  садівницькому товаристві "Аграрник" загальною  
площею  0,0800  га (у  тому числі по угіддях: площею 0,0800   га –  сади) для  
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

69. Передати  Самущенко Олені Володимирівні   у власність земельну  
ділянку   №   325   в  садівницькому  товаристві   "Аграрник"   загальною    
площею 0,0800    га (у  тому числі по угіддях: площею 0,0800   га –  сади) для  
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення.  

70. Передати  Ярмаку Олександру Григоровичу  у власність земельну  
ділянку   № 603    в  садівницькому  товаристві   "Аграрник"   загальною    
площею 0,0800 га (у  тому числі по угіддях: площею 0,0800 га –  сади) для  
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 
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71. Передати Мукоїді Валерію Івановичу у власність земельну      

ділянку № 19 в садовому товаристві "Тюльпан" загальною площею                    
0,0761   га    (у  тому числі по угіддях: площею 0,0717   га –  сади, 0,0044 га –  
землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для  ведення садівництва за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

72. Передати Іващенко Ксенії Вадимівні  у власність земельну    
ділянку № 455 в садовому товаристві "Комунальник" загальною  площею  
0,0509   га    (у  тому числі по угіддях: площею 0,0509 га –  сади) для  ведення 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

73. Передати  Хомутовському Миколі Павловичу  у власність земельні  
ділянки №№ 268, 269  в  садовому товаристві "Урожай" загальною       
площею  0,1200  га    (у  тому числі по угіддях: площею 0,1200  га –  сади) для  
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

74. Контроль за виконанням даного рішення покласти на                   
постійну комісію міської ради з питань архітектури, будівництва, 
регулювання земельних відносин та реклами та першого заступника міського 
голови Дзядуха В.О. 

 
 

 
Міський голова                      О.Саінсус 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Антонова 
22-09-40 


