
 
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

  ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ  ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від  24  квітня  2012 року                            № 1586                                            
 
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  Максімову Євгенію Вікторовичу у власність земельну  
ділянку № 23   в  садовому товаристві "Червона зірка"  загальною  площею                    
0,0653   га    (у  тому числі по угіддях: площею 0,0653   га –  сади) для 
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати Гавазі Ірині Аркадіївні  у власність земельну  ділянку              
№ 62, лінія 11, в  садовому товаристві "Червона зірка"  загальною  площею                    
0,0950   га   (у  тому числі по угіддях: площею 0,0950  га –  сади) для ведення 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

3. Передати Бендяку Євгенію Юрійовичу у власність земельну  ділянку 
№  70  в  садівницькому товаристві "Дружба"  загальною  площею  0,0699   га    
(у  тому числі по угіддях: площею 0,0676 га –  сади, 0,0023 га – землі 
кемпінгів, будинків для відпочинку або для  проведення відпусток) для 
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

4.  Передати Перцеву Андрію Дмитровичу  у власність земельну  
ділянку №  289  в  садівницькому товаристві "Дружба"  загальною  площею  
0,0609  га    (у  тому числі по угіддях: площею 0,0587 га –  сади, 0,0022  га – 
землі кемпінгів, будинків для відпочинку або для  проведення відпусток) для 
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

5. Передати Садовнікову Герману Германовичу у власність             
земельну  ділянку  № 852  в  садівницькому  товаристві  "Дружба"  загальною   

 



 2
 

площею  0,0528  га    (у  тому числі по угіддях: площею 0,0528  га –  сади) для 
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

6. Передати  Дуді  Олександру Анатолійовичу  у власність земельні  
ділянки №№ 559, 561 в  садовому товаристві "Комунальник"  загальною  
площею  0,1042  га    (у  тому числі по угіддях: площею 0,1042  га –  сади) для 
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

7. Передати Панченку Сергію Юрійовичу у власність земельну  
ділянку № 612  в  садовому товаристві "Комунальник"  загальною  площею                  
0,0518    га    (у  тому числі по угіддях: площею 0,0518   га –  сади) для 
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

8. Передати Біденку Ігорю Михайловичу  у власність земельну  
ділянку № 468   в  садівничому товаристві ім. Тимірязєва  загальною  
площею  0,0483    га    (у  тому числі по угіддях: площею 0,0483   га –  сади) 
для ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

9. 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 


