
 
  
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

    СОРОК ДРУГА СЕСІЯ  ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від 14 листопада 2014 року                № 3664                                    
 

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 4-1 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень", 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. Затвердити Прочаковій Світлані Володимирівні технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) безоплатно у власність для ведення садівництва в 
садівницькому товаристві "Дружба",  ділянки № 767, 768. 

1.1. Передати Прочаковій Світлані Володимирівні у власність земельні  
ділянки № 767, 768 (кадастровий номер 3510100000:12:064:0407) в 
садівницькому товаристві  "Дружба" загальною площею 0,0875 га – сади, для 
ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

2. Затвердити Попруженку Івану Володимировичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) безоплатно у власність для ведення садівництва в 
садівницькому товаристві "Дружба",  ділянка № 754. 

2.1. Передати Попруженку Івану Володимировичу у власність 
земельну ділянку № 754 (кадастровий номер 3510100000:12:064:0413) в 
садівницькому товаристві  "Дружба" загальною площею 0,0675 га – сади, для 
ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

3. Затвердити Івановій Галині Вікторівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) безоплатно у власність для ведення садівництва в садівницькому 
товаристві "Дружба",  ділянки № 593, 595. 

 



 2 
 
3.1. Передати Івановій Галині Вікторівні у власність земельні  

ділянки № 593, 595 (кадастровий номер 3510100000:12:064:0406) в 
садівницькому товаристві  "Дружба" загальною площею 0,1200 га – сади, для 
ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

4. Затвердити Тітову Олексію Євгенійовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) безоплатно у власність для ведення садівництва в садівницькому 
товаристві "Дружба",  ділянки № 760, 761 . 

4.1. Передати Тітову Олексію Євгенійовичу у власність земельні 
ділянки № 760, 761 (кадастровий номер 3510100000:12:064:0409) в 
садівницькому товаристві  "Дружба" загальною площею 0,1200 га – сади, для 
ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

5. Затвердити Тітовій Тетяні Павлівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) безоплатно у власність для ведення садівництва в садівницькому 
товаристві "Дружба",  ділянки № 597, 591 . 

5.1. Передати Тітовій Тетяні Павлівні у власність земельні  
ділянки № 597, 591 (кадастровий номер 3510100000:12:064:0411) в 
садівницькому товаристві  "Дружба" загальною площею 0,1200 га – сади, для 
ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

6. Затвердити Тітовій Катерині Павлівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) безоплатно у власність для ведення садівництва в садівницькому 
товаристві "Дружба",  ділянки № 751, 752 . 

6.1. Передати Тітовій Тетяні Павлівні у власність земельні  
ділянки № 751, 752 (кадастровий номер 3510100000:12:064:0410) в 
садівницькому товаристві  "Дружба" загальною площею 0,1200 га – сади, для 
ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення.  

7. Затвердити Прочакову Віктору Григоровичу технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) безоплатно у власність для ведення садівництва в садівницькому 
товаристві "Дружба",  ділянки № 590, 592 . 

7.1. Передати Прочакову Віктору Григоровичу у власність земельні 
ділянки № 590, 592 (кадастровий номер 3510100000:12:064:0408) в 
садівницькому товаристві  "Дружба" загальною площею 0,1200 га – сади, для 
ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення.  

8. Затвердити Козаченко Ірині Василівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) безоплатно у власність для ведення садівництва в садівницькому 
товаристві "Дружба",  ділянки № 749, 750. 
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8.1. Передати Козаченко Ірині Василівні у власність земельні  

ділянки № 749, 750  (кадастровий номер 3510100000:12:064:0412) в 
садівницькому товаристві  "Дружба" загальною площею 0,1200 га – сади, для 
ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення.  

9. Затвердити Баклан Олесі Миколаївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) безоплатно у власність для ведення садівництва в садовому 
товаристві "Восход",  ділянка № 49. 

9.1. Передати Баклан Олесі Миколаївні у власність земельну  
ділянку № 49, (кадастровий номер 3510100000:10:075:0126) в садовому 
товаристві "Восход" загальною площею 0,0978 га – землі садів, для ведення 
садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення.  

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

11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань архітектури, будівництва та регулювання 
земельних відносин та заступника міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради Олійника О.О. 

 
 
 
 

Секретар міської ради             І.Марковський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Антонова 22 09 49 


