
   
  

 
УКРАЇНА 

 
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
  П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ  ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

від  28 березня  2012 року                      № 1439                                        
 
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, 35, 81, 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  Дуднику Віталію Володимировичу   у власність земельну  
ділянку № 22  в  садовому товаристві "Червона зірка"  загальною  площею  
0,1070  га    (у  тому числі по угіддях: площею 0,1070  га –  інші багаторічні 
насадження) для ведення садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

2. Передати Волошину Ігорю Валерійовичу у власність земельну  
ділянку № 21   в  садовому товаристві "Червона зірка"  загальною  площею  
0,1061   га    (у  тому числі по угіддях: площею 0,1061  га –  інші багаторічні 
насадження) для ведення садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

3. Передати  Погребнюку  Артему Анатолійовичу  у власність 
земельну  ділянку №  4  в  садовому товаристві "Тюльпан"  загальною                    
площею  0,0686  га    (у  тому числі по угіддях: площею 0,0686   га –  інші 
багаторічні насадження) для ведення садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

4. Передати  Кльоп Лідії Володимирівні у власність земельні                 
ділянки №№ 100, 104 в  садовому товаристві "Тюльпан"  загальною                          
площею  0,1200   га    (у  тому числі по угіддях: площею 0,1200   га –  сади) 
для ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 
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5. Передати Вишневській Тетяні Анатоліївні  у власність                    

земельну  ділянку №  28   в  садовому товаристві "Восход-1"  загальною                    
площею  0,0519   га   (у  тому числі по угіддях: площею  0,0519   га –  інші 
багаторічні насадження) для ведення садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

6. Передати Ломакіній Наталії Олександрівні   у власність земельні  
ділянки №№ 110, 111 в  садовому товаристві "Тюльпан"  загальною                    
площею  0,1070  га    (у  тому числі по угіддях: площею 0,1070  га –  інші 
багаторічні насадження) для ведення садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

7. Передати Ковальову Миколі Івановичу у власність земельну  
ділянку № 138 в  садовому товаристві "Будівельник"  загальною                    
площею  0,0559 га   (у  тому числі по угіддях: площею  0,0559 га –  інші 
багаторічні насадження) для ведення садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

8. Передати Савчуку Миколі Миколайовичу у власність земельні 
ділянки №№ 642, 644  в  садовому товаристві "Комунальник"  загальною                    
площею  0,1200 га   (у  тому числі по угіддях: площею  0,1200 га –  сади) для 
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

9. Передати  Кіяшку Олександру Сергійовичу у власність земельні 
ділянки №№ 28, 29    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. 

10. Передати  Бойко Олені Сергіївні  у власність земельну  ділянку               
№ 118 в садівницькому товаристві "Дружба"  загальною  площею                    
0,0530   га   (у  тому числі по угіддях: площею 0,0530   га –  сади) для ведення 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

11. Передати  Михальову Анатолію Миколайовичу у власність 
земельну  ділянку №  834  в  садівницькому товаристві "Дружба"  загальною  
площею  0,0409   га    (у  тому числі по угіддях: площею 0,0409   га –  сади) 
для ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

12. Передати  Зеленій Світлані Володимирівні  у власність земельні  
ділянки №№ 37, 68   в  садівницькому товаристві "Дружба"  загальною  
площею  0,0960   га    (у  тому числі по угіддях: площею 0,0960   га –  сади) 
для ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

13. Передати  Башлик Світлані Іванівні  у власність земельну        
ділянку №   483  в  садовому  товаристві  "Червона зірка"  загальною  площею  
0,0636   га    (у  тому числі по угіддях: площею 0,0636   га –  сади) для 
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

14. Передати Дубоносу Валерію Степановичу у власність                      
земельну  ділянку №  113  в  садовому товаристві "Тюльпан"  загальною  
площею  0,1152   га    (у  тому  числі  по  угіддях:  площею  0,1152   га –  сади)  
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для ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

15. Передати Губській Любові Олексіївні  у власність земельну  
ділянку № 66   в  садовому товаристві "Тюльпан"  загальною  площею            
0,1200    га    (у  тому числі по угіддях: площею 0,1200  га –  сади) для 
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

16. Передати  Кондратенко Наталії Анатоліївні   у власність земельні        
ділянки №№  422, 425   в  садовому  товаристві  "Червона зірка"  загальною  
площею 0,1154   га    (у  тому числі по угіддях: площею 0,1154    га –  сади) 
для ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

17. Передати Зіберовій Тамарі Федорівні у власність земельну        
ділянку №   354   в  садовому  товаристві  "50 років Жовтня"  загальною  
площею 0,0335  га    (у  тому числі по угіддях: площею 0,0335   га –  сади) для 
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

18. 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 


