
 
УКРАЇНА 

 
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
  ДВАДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ  ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

від  11 грудня  2012 року                             № 2124                                              
 
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 Бондаренко Лідії Олександрівні  у власність земельну  
ділянку №  86  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. 

2. Передати Норовій Вірі Василівні   у власність земельну  ділянку                    
№ 431 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. 

3. Передати  Шваб Вірі Миколаївні  у власність земельну  ділянку        
№ 393 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. 

4. Передати Данчулу Олегу Михайловичу  у власність земельну  
ділянку № 438 в  садівницькому товаристві "Аграрник" загальною  площею                     
0,0832  га   (у  тому числі по угіддях: площею 0,0832  га –  сади) для ведення 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

5. Передати  Суховому Костянтину Миколайовичу  у власність 
земельну  ділянку № 166   в  садівницькому товаристві "Аграрник" загальною  
площею  0,0747   га   (у  тому числі по угіддях: площею 0,0747   га –  сади) 
для ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

6. Передати Матвієнку Михайлу Васильовичу  у власність земельну  
ділянку № 235   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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7. Передати Ранзі Златославі Володимирівні  у власність земельну  

ділянку №  954  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. 

8. Передати Голуб Ользі Василівні  у власність земельну  ділянку                
№ 229 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. 

9. Передати  Заблодському Миколі Сергійовичу  у власність земельну  
ділянку № 138   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. 

10. Передати  Журавльову Ігорю Васильовичу  у власність земельну  
ділянку № 264  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. 

11. Передати Афанасьєву Володимиру Вікторовичу у власність 
земельну  ділянку № 252  в  садівницькому товаристві "Аграрник" загальною  
площею 0,0802  га   (у  тому числі по угіддях: площею 0,0802  га –  сади) для 
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

12. Передати Сандулу Костянтину Віталійовичу  у власність земельну  
ділянку № 121   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. 

13. Передати Тюкіній Аллі Євгенівні   у власність земельну  ділянку        
№ 168 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. 

14. Передати  Чугай Наталії Миколаївні  у власність земельну  ділянку 
№ 88 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. 

15. Передати Блохіній Наталії Андріївні   у власність земельну  ділянку 
№ 257 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. 

16. Передати Лузан Ганні Павлівні у власність земельну  ділянку                
№  258  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. 

17. Передати Козинець Тетяні Макарівні  у власність земельну  ділянку 
№ 236 в  садівницькому товаристві "Аграрник" загальною  площею 0,0769  га   
(у  тому числі по угіддях: площею 0,0769  га –  сади) для ведення садівництва 
за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 
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18. Передати Волошину Валерію Вікторовичу   у власність земельну  

ділянку № 335  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. 

19. Передати Діденку Роману Миколайовичу у власність земельну  
ділянку № 336   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. 

20. Передати Постриганенку Олександру Олександровичу   у власність 
земельну  ділянку № 101   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. 

21. Передати Постриганенко Лілії Сергіївні   у власність земельну  
ділянку № 102  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. 

22. Передати Лавріненко Тетяні Юріївні у власність земельну  ділянку 
№ 57  в  садівницькому товаристві "Аграрник" загальною  площею                
0,0813   га   (у  тому числі по угіддях: площею 0,0813  га –  сади) для ведення 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

23. Передати Лавріненку Ярославу Володимировичу у власність 
земельну  ділянку № 75   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. 

24. Передати Данилову Вадиму Васильовичу у власність земельну  
ділянку № 84  в  садівницькому товаристві "Аграрник" загальною  площею  
0,0761  га   (у  тому числі по угіддях: площею 0,0761  га –  сади) для ведення 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

25. Передати Ауліну Володимиру Григоровичу  у власність земельну  
ділянку № 194  в  садовому товаристві "50 років Жовтня" загальною  площею                     
0,0676  га    (у  тому числі по угіддях: площею 0,0676  га –  сади) для ведення 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

26. Передати Рудченко Надії Миколаївні  у власність земельну  ділянку 
№ 191 в  садовому товаристві "50 років Жовтня" загальною  площею                     
0,1200  га    (у  тому числі по угіддях: площею 0,1200   га –  сади) для ведення 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

27. Передати Ткаченко Вікторії Миколаївні у власність земельну  
ділянку № 57  в  садовому товаристві "50 років Жовтня" загальною  площею                     
0,0800  га   (у  тому числі по угіддях: площею 0,0770 га –  сади,                    
площею 0,0030 га – землі кемпінгів, будинків для відпочинку або для  
проведення відпусток) для ведення садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

28. Передати Кравцю Івану Савовичу  у власність земельну  ділянку            
№ 144  в  садовому товаристві "50 років Жовтня" загальною  площею                     
0,0620    га    (у    тому    числі    по   угіддях:    площею   0,0605    га   –    сади,                  
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площею 0,0015 га – землі кемпінгів, будинків для відпочинку або для  
проведення відпусток) для ведення садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

29.  Передати Шакірову Едуарду Ринатовичу у власність земельну  
ділянку № 70, ряд № 5   в  садовому товаристві "50 років Жовтня" загальною  
площею 0,0695  га    (у  тому числі по угіддях: площею 0,0695  га –  сади) для 
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

30. Передати Павєльєвій Людмилі Маркелівні   у власність земельну  
ділянку № 60   в  садовому товаристві "Червона зірка" загальною  площею                     
0,1000  га   (у  тому числі по угіддях: площею 0,1000  га –  сади) для ведення 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

31. Передати Сидоровій Валентині Анатоліївні   у власність земельні  
ділянки №№ 59, 256 в  садовому товаристві "Червона зірка" загальною  
площею 0,1200  га    (у  тому числі по угіддях: площею 0,1200   га –  сади) для 
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

32. Передати Кравченко Катерині Кирилівні   у власність земельну  
ділянку № 307   в  садовому товаристві "Червона зірка" загальною  площею                     
0,0567  га    (у  тому числі по угіддях: площею 0,0567  га –  сади) для ведення 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

33. Передати Черній Валентині Сергіївні у власність земельну            
ділянку № 472 в садовому товаристві "Червона зірка" загальною  площею                     
0,0635 га (у тому числі по угіддях: площею 0,0621 га – сади,                            
площею 0,0014 га – землі кемпінгів, будинків для відпочинку або для  
проведення відпусток) для ведення садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

34. Передати Миронюку Олександру Васильовичу у власність 
земельну  ділянку № 342  в  садовому товаристві "Червона зірка"                
загальною  площею 0,0619  га  (у  тому числі по угіддях: площею 0,0610  га –  
сади, площею 0,0009 га – землі кемпінгів, будинків для відпочинку або для  
проведення відпусток) для ведення садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

35. Передати Школяровій Світлані Миколаївні у власність земельну  
ділянку № 116   в  садовому товаристві "Червона зірка" загальною  площею                     
0,0600  га  (у  тому числі по угіддях: площею 0,0600   га –  сади) для ведення 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

36. Передати Гульку Руслану Вячеславовичу  у власність земельну  
ділянку № 388 в  садовому товаристві "Червона зірка" загальною  площею                     
0,0676  га   (у  тому числі по угіддях: площею 0,0646 га –  сади,                       
площею 0,0030 га – землі кемпінгів, будинків для відпочинку або для  
проведення відпусток) для ведення садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення.  

37. Передати Версаль Світлані Андріївні у власність земельну  ділянку 
№ 245 в  садовому товаристві "Червона зірка" загальною  площею               
0,0600  га   (у  тому числі по угіддях: площею 0,0573  га –  сади, площею 
0,0027  га – землі  кемпінгів, будинків  для  відпочинку  або  для   проведення  
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відпусток) для ведення садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення.  

38. Передати Драгомирецькому Євгенію Віталійовичу  у власність 
земельну  ділянку № 14  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. 

39. Передати Захватихаті Василю Івановичу  у власність земельну  
ділянку № 51, лінія 11 в  садовому товаристві "Червона зірка" загальною  
площею 0,0951  га   (у  тому числі по угіддях: площею 0,0951 га –  сади) для 
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

40. Передати Чіжикову Сергію Валерійовичу  у власність земельну  
ділянку №  994  в  садівницькому товаристві "Дружба" загальною  площею                     
0,0670 га (у  тому числі по угіддях: площею 0,0670 га –  сади) для ведення 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

41.  Передати Власенко Олесі Олександрівні   у власність земельну  
ділянку № 759  в  садівницькому товаристві "Дружба" загальною  площею                
0,1094 га (у  тому числі по угіддях: площею 0,1094 га –  сади) для ведення 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

42. Передати Оситнянку Олександру Васильовичу у власність 
земельну  ділянку №  191  в  садівницькому товаристві "Дружба" загальною  
площею  0,0281  га (у  тому числі по угіддях: площею 0,0253 га – сади, 
площею 0,0028  га – землі кемпінгів, будинків для відпочинку або для  
проведення відпусток) для ведення садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

43. Передати Гончаренку Олександру Васильовичу у власність 
земельну  ділянку № 25   в  садовому товаристві "Будівельник" загальною  
площею  0,0486  га  (у  тому числі по угіддях: площею 0,0486   га –  сади) для 
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

44. Передати Чабаненку Валерію Володимировичу у власність 
земельну  ділянку №  607   в  садовому товаристві "Комунальник " загальною  
площею  0,0678  га  (у  тому числі по угіддях: площею 0,0678  га –  сади) для 
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

45. Передати Калкіній Людмилі Іванівні  у власність земельну                    
ділянку № 217 в садовому товаристві "Урожай" загальною  площею                     
0,0654 га   (у  тому числі по угіддях: площею 0,0654  га –  сади) для ведення 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

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

 
 

Міський голова                               О.Саінсус 
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