
 
  
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

   СОРОК ДРУГА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від 14 листопада 2014 року                № 3665                                         
 

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 Пічіненко Тетяні Петрівні  технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) безоплатно у власність для ведення садівництва в садівничому 
товаристві "Дружба",  ділянка №  256. 

1.1. Передати Пічіненко Тетяні Петрівні у власність земельну   
ділянку № 256, (кадастровий номер 3510100000:12:064:0414) в 
садівницькому товаристві  "Дружба" загальною площею  0,0659   га    –  сади,  
для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

2. Затвердити Іванову Олександру Петровичу технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) безоплатно у власність для ведення садівництва в садівничому 
товаристві "Дружба",  ділянка № 594. 

2.1. Передати Іванову Олександру Петровичу у власність земельну  
ділянку № 594, (кадастровий номер 3510100000:12:064:0416) в  
садівницькому товаристві  "Дружба" загальною площею  0,0672  га  –  сади,  
для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

3. Затвердити Гончаренко Аллі Анатоліївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) безоплатно у власність для ведення садівництва в садівничому 
товаристві "Дружба",  ділянки № 587, 589. 
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3.1. Передати Гончаренко Аллі Анатоліївні у власність земельні  

ділянки № 587, 589, (кадастровий номер 3510100000:12:064:0417) в 
садівницькому товаристві  "Дружба" загальною площею  0,0921   га    –  сади,  
для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

4. Затвердити Гончаренку Сергію Олександровичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 
натурі (на місцевості) безоплатно у власність для ведення садівництва в 
садівничому товаристві "Дружба",  ділянки № 762, 763, 764. 

4.1. Передати Гончаренку Сергію Олександровичу у власність земельні  
ділянки № 762, 763, 764, (кадастровий номер 3510100000:12:064:0415) в 
садівницькому товаристві  "Дружба" загальною площею 0,1200 га –  сади,  
для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

5. Затвердити Костенку Миколі Миколайовичу технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) безоплатно у власність для ведення садівництва в садівничому 
товаристві "Дружба",  ділянки № 80, 82, 84. 

5.1. Передати Костенку Миколі Миколайовичу  у власність земельні  
ділянки № 80, 82, 84, (кадастровий номер 3510100000:12:064:0418) в 
садівницькому товаристві  "Дружба" загальною площею 0,1200 га –  сади,  
для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

6. Затвердити Яремчуку Сергію Миколайовичу технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) безоплатно у власність для ведення садівництва в садівничому 
товаристві "Дружба",  ділянка № 453. 

6.1. Передати  Яремчуку Сергію Миколайовичу у власність земельну  
ділянку № 453, (кадастровий номер 3510100000:12:064:0325) в 
садівницькому товаристві  "Дружба" загальною площею 0,0738 га –  сади,  
для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

7. Затвердити Івасечко Вікторії Олегівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) безоплатно у власність для ведення садівництва в садовому 
товаристві "Урожай",  ділянка № 109. 

7.1. Передати Івасечко Вікторії Олегівні  у власність земельну   
ділянку № 109, (кадастровий номер 3510100000:10:075:0127) в садовому 
товаристві  "Урожай" загальною площею  0,0764  га    –  сади,  для ведення 
садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

8. Затвердити Скрипник Вікторії Сергіївні  технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) безоплатно у власність для ведення садівництва в садовому 
товаристві "50 років Жовтня",  ділянка № 114. 
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8.1. Передати  Скрипник Вікторії Сергіївні  у власність земельну  

ділянку № 114, (кадастровий номер 3510100000:10:092:0515) в садовому  
товаристві  "50 років Жовтня" загальною площею  0,0609   га    –  сади,  для 
ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

9. Затвердити Гайворонській Тетяні Леонідівні  технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) безоплатно у власність для ведення садівництва в садівничому 
товаристві "Гірник",  ділянка № 26. 

9.1. Передати  Гайворонській Тетяні Леонідівні у власність земельну  
ділянку № 26, (кадастровий номер 3510100000:02:009:0174) в садовому 
товаристві  "Гірник" загальною площею  0,0834 га    –  сади,  для ведення 
садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

10. Затвердити Воронько Раїсі Романівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) безоплатно у власність для ведення садівництва в садівницькому 
товаристві "Аграрник",  ділянка №  799. 

10.1. Передати Воронько Раїсі Романівні  у власність земельну  ділянку 
№ 799, (кадастровий номер 3510100000:02:013:0607) в садівницькому 
товаристві  "Аграрник" загальною площею  0,1111  га    –  сади,  для ведення 
садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

11. Затвердити Дрібіну Євгенію Олександровичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) безоплатно у власність для ведення садівництва в 
садівницькому товаристві "Аграрник",  ділянка №  577. 

11.1. Передати  Дрібіну Євгенію Олександровичу  у власність земельну  
ділянку № 577, (кадастровий номер 3510100000:02:013:0606) в 
садівницькому товаристві  "Аграрник" загальною площею  0,0839  га    –  
сади, для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

12. Затвердити Лаврінову Тімуру Валерійовичу технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) безоплатно у власність для ведення садівництва в садівницькому 
товаристві "Аграрник",  ділянка №  887. 

12.1. Передати  Лаврінову Тімуру Валерійовичу  у власність земельну  
ділянку № 887, (кадастровий номер 3510100000:02:013:0605) в 
садівницькому товаристві  "Аграрник" загальною площею  0,0731  га    –  
сади, для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

13. Затвердити Дрібіній Ользі Олександрівні  технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) безоплатно у власність для ведення садівництва в садівницькому 
товаристві "Аграрник",  ділянка № 576. 
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13.1. Передати Дрібіній Ользі Олександрівні у власність земельну  

ділянку № 576, (кадастровий номер 3510100000:02:013:0604) в 
садівницькому товаристві  "Аграрник" загальною площею  0,0737  га    –   
сади, для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

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

15. 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 


