
  ПРОЕКТ № 598  
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 П’ЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 10 листопада 2016 року                    № 651                                      
 
 
Про передачу у власність земельних  
ділянок в садових товариствах 
  
 

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34               
статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",                      
статтею 4 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень", статтями 50, 55 Закону України "Про 
землеустрій", статтями  12, 35, 81, 118, 121 Земельного кодексу України та 
розглянувши звернення громадян, документацію із землеустрою, 
Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 
1. Затвердити Резніченко Аллі Леонідівні проект землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки № 685 в садівницькому товаристві 
«Аграрник» для індивідуального садівництва. 

1.1. Передати Резніченко Аллі Леонідівні  у власність земельну ділянку 
(кадастровий номер 3510100000:02:013:0644) № 685 в садівницькому 
товаристві «Аграрник» загальною площею 0,0630 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0630 га – землі садів), для індивідуального садівництва за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення.   

2. Затвердити Романчук Ларисі Анатоліївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) безоплатно у власність для індивідуального садівництва в 
садовому товаристві "Комунальник", ділянка № 179. 

2.1. Передати Романчук Ларисі Анатоліївні у власність земельну 
ділянку № 179, (кадастровий номер 3510100000:02:026:0468) в садовому 
товаристві "Комунальник" загальною площею 0,0500 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0500 га – землі садів), для   індивідуального садівництва за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення. 

3. Затвердити Борису Андрію Євгенійовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) безоплатно у власність для індивідуального садівництва в 
садовому товаристві "Комунальник", ділянка № 328. 
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3.1. Передати Борису Андрію Євгенійовичу у власність земельну 

ділянку № 328, (кадастровий номер 3510100000:02:026:0465) в садовому 
товаристві "Комунальник" загальною площею 0,0503 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0503 га – землі садів), для  індивідуального садівництва за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення. 

4. Затвердити Гамальчук Тетяні Миколаївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) безоплатно у власність для індивідуального садівництва в 
садовому товаристві "Комунальник", ділянка № 937. 

4.1. Передати Гамальчук Тетяні Миколаївні у власність земельну 
ділянку № 937, (кадастровий номер 3510100000:02:026:0464) в садовому 
товаристві "Комунальник" загальною площею 0,0621 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0621 га – землі садів), для  індивідуального садівництва за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення. 

5. Затвердити Павловському Володимиру Сергійовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) безоплатно у власність для індивідуального 
садівництва в садовому товаристві "Комунальник", ділянка № 627. 

5.1. Передати Павловському Володимиру Сергійовичу у власність 
земельну ділянку № 627, (кадастровий номер 3510100000:02:026:0472) в 
садовому товаристві "Комунальник" загальною площею 0,0464 га (у тому 
числі по угіддях: 0,0464 га – землі садів), для індивідуального садівництва за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

6. Затвердити Мурованій Ірині Володимирівні технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) безоплатно у власність для індивідуального садівництва в 
садовому товаристві "Тюльпан", ділянка № 64. 

6.1. Передати Мурованій Ірині Володимирівні у власність земельну 
ділянку № 64, (кадастровий номер 3510100000:02:009:0192) в садовому 
товаристві "Тюльпан" загальною площею 0,0572 га (у тому числі по 
 угіддях: 0,0572 га – землі садів), для індивідуального садівництва за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення. 

7. Затвердити Ніколенко Світлані Миколаївні технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) безоплатно у власність для індивідуального садівництва в 
садовому товаристві "Комунальник", ділянки № 597, 599. 

7.1. Передати  Ніколенко Світлані Миколаївні у власність земельні 
ділянки № 597, 599 (кадастровий номер 3510100000:02:026:0475) в садовому 
товаристві "Комунальник" загальною площею 0,0975 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0975 га – землі садів),  для індивідуального садівництва за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення. 

8. Затвердити Сальнікову Миколі Юрійовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на  
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місцевості) безоплатно у власність для індивідуального садівництва в 
садовому товаристві "Комунальник", ділянка № 696. 

8.1. Передати Сальнікову Миколі Юрійовичу у власність земельну 
ділянку № 696, (кадастровий номер 3510100000:02:026:0451) в садовому 
товаристві "Комунальник" загальною площею 0,0884 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0884 га – землі садів), для індивідуального садівництва за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення. 

9. Затвердити Апостолову Сергію 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 № 120. 

9.1. Передати Апостолову Сергію Володимировичу у власність 
земельну ділянку № 120, (кадастровий номер 3510100000:12:064:0454) в 
садівницькому товаристві "Дружба" загальною площею 0,0806 га (у тому 
числі по угіддях: 0,0806 га – землі садів), для ведення садівництва за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення. 

10. Затвердити Задорожньому Віталію Миколайовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) безоплатно у власність для індивідуального 
садівництва в садівницькому товаристві "Дружба", ділянка № 124. 

10.1. Передати Задорожньому Віталію Миколайовичу у власність 
земельну ділянку № 124, (кадастровий номер 3510100000:12:064:0448) в 
садівницькому товаристві "Дружба" загальною площею 0,0806 га (у тому 
числі по угіддях: 0,0806 га – землі садів), для індивідуального садівництва за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

11. Затвердити Живицькій Валерії Валеріївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) безоплатно у власність для індивідуального садівництва в 
садівницькому товаристві "Дружба", ділянка № 1060. 

11.1. Передати Живицькій Валерії Валеріївні у власність земельну 
ділянку № 1060, (кадастровий номер 3510100000:12:064:0455) в 
садівницькому товаристві "Дружба" загальною площею 0,0501 га (у тому 
числі по угіддях: 0,0501 га – землі садів), для індивідуального садівництва за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

12. Затвердити Поліщуку Сергію Вікторовичу технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) безоплатно у власність для ведення садівництва в садівницькому 
товаристві "Дружба", ділянка № 95. 

12.1. Передати Поліщуку Сергію Вікторовичу у власність земельну 
ділянку № 95, (кадастровий номер 3510100000:12:064:0450) в садівницькому 
товаристві "Дружба" загальною площею 0,1162 га (у тому числі по  
угіддях: 0,1162 га – землі садів), для ведення садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 
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13. Затвердити Старовотенко Тетяні Олександрівні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 
натурі (на місцевості) безоплатно у власність для індивідуального 
садівництва в садівницькому товаристві "Дружба", ділянки № 570, 572. 

13.1. Передати Старовотенко Тетяні Олександрівні у власність земельні 
ділянки № 570, 572 (кадастровий номер 3510100000:12:064:0446) в 
садівницькому товаристві "Дружба" загальною площею 0,0916 га (у тому 
числі по угіддях: 0,0916 га – землі садів), для індивідуального садівництва за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

14. Затвердити Демченку Петру Васильовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) безоплатно у власність для ведення садівництва в садівницькому 
товаристві "Дружба", ділянка № 101. 

14.1. Передати  Демченку Петру Васильовичу у власність земельну 
ділянку № 101, (кадастровий номер 3510100000:12:064:0449) в 
садівницькому товаристві "Дружба" загальною площею 0,1200 га (у тому 
числі по угіддях: 0,1200 га – землі садів), для ведення садівництва за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення. 

15. Затвердити Оводенку Миколі Борисовичу технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) безоплатно у власність для ведення садівництва в садівницькому 
товаристві "Дружба", ділянка № 421. 

15.1. Передати Оводенку Миколі Борисовичу у власність земельну 
ділянку № 421, (кадастровий номер 3510100000:12:064:0343) в 
садівницькому товаристві "Дружба" загальною площею 0,0786 га (у тому 
числі по угіддях: 0,0786 га – багаторічні насадження), для ведення 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

16. Затвердити Єлізову Дмитру Олександровичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) безоплатно у власність для індивідуального 
садівництва в садівницькому товаристві "Аграрник", ділянка № 877. 

16.1. Передати Єлізову Дмитру Олександровичу у власність земельну 
ділянку № 877, (кадастровий номер 3510100000:02:013:0643) в 
садівницькому товаристві "Аграрник" загальною площею 0,0800 га (у тому 
числі по угіддях: 0,0800 га – багаторічні насадження), для індивідуального 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

17. Затвердити Савіній Людмилі Федорівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) безоплатно у власність для індивідуального садівництва в 
садівницькому товаристві "Аграрник", ділянка № 291. 

17.1. Передати Савіній Людмилі Федорівні у власність земельну 
ділянку № 291, (кадастровий номер 3510100000:02:013:0640) в 
садівницькому товаристві "Аграрник" загальною площею 0,0800 га (у тому  
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числі по угіддях: 0,0800 га – багаторічні насадження), для індивідуального 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

18. Затвердити Василенко Ірині Анатоліївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на  
місцевості) безоплатно у власність для індивідуального садівництва в 
садівницькому товаристві "Аграрник", ділянка № 1009. 

18.1. Передати Василенко Ірині Анатоліївні у власність земельну 
ділянку № 1009, (кадастровий номер 3510100000:02:013:0641) в 
садівницькому товаристві "Аграрник" загальною площею 0,0800 га (у тому 
числі по угіддях: 0,0800 га – багаторічні насадження), для індивідуального 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

19. Затвердити Капралову Сергію Володимировичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) безоплатно у власність для індивідуального 
садівництва в садівницькому товаристві "Аграрник", ділянка № 824. 

19.1. Передати Капралову Сергію Володимировичу у власність 
земельну ділянку № 824, (кадастровий номер 3510100000:02:013:0638) в 
садівницькому товаристві "Аграрник" загальною площею 0,0800 га (у тому 
числі по угіддях: 0,0800 га – багаторічні насадження), для індивідуального 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

20. Затвердити Пушкаренко Людмилі Григорівні технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) безоплатно у власність для індивідуального 
садівництва в садівницькому товаристві "Аграрник", ділянка № 895. 

20.1.  Передати Пушкаренко Людмилі Григорівні у власність земельну 
ділянку № 895, (кадастровий номер 3510100000:02:013:0639) в 
садівницькому товаристві "Аграрник" загальною площею 0,0812 га (у тому 
числі по угіддях: 0,0812 га – багаторічні насадження), для індивідуального 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

21. Затвердити Таран Олесі Сергіївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) безоплатно у власність для індивідуального садівництва в 
садівницькому товаристві "Аграрник", ділянка № 819. 

21.1. Передати Таран Олесі Сергіївні у власність земельну ділянку  
№ 819, (кадастровий номер 3510100000:02:013:0642) в садівницькому 
товаристві "Аграрник" загальною площею 0,0800 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0800 га – багаторічні насадження), для індивідуального 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

22. Затвердити Дудар Світлані Анатоліївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) безоплатно у власність для індивідуального садівництва в 
садовому товаристві "Червона Зірка", ділянка № 148. 

22.1. Передати Дудар Світлані Анатоліївні у власність земельну 
ділянку № 148, (кадастровий номер 3510100000:10:092:0557) в садовому  
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товаристві "Червона Зірка" загальною площею 0,0627 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0627 га – землі садів), для індивідуального садівництва за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення. 

23. Затвердити Антикалову Олександру Івановичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) безоплатно у власність для індивідуального 
садівництва в садовому товаристві "Червона Зірка", ділянка № 121. 

23.1.  Передати Антикалову Олександру Івановичу у власність 
земельну ділянку № 121, (кадастровий номер 3510100000:10:092:0559) в 
садовому товаристві "Червона Зірка" загальною площею 0,0629 га (у тому 
числі по угіддях: 0,0629 га – багаторічні насадження), для індивідуального 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

24. Затвердити Лозовому Сергію Михайловичу технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) безоплатно у власність для індивідуального садівництва в 
садівничому товаристві "ім. Тимірязєва", ділянки № 831, 832. 

24.1. Передати  Лозовому Сергію Михайловичу у власність земельні 
ділянки № 831, 832, (кадастровий номер 3510100000:06:036:0255) в 
садівничому товаристві "ім. Тимірязєва" загальною площею 0,0876 га (у тому 
числі по угіддях: 0,0876 га – багаторічні насадження), для індивідуального 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

25. Затвердити Сагайдак Людмилі Анатоліївні технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) безоплатно у власність для індивідуального садівництва в 
садівничому товаристві "ім. Тимірязєва", ділянки № 139, 141. 

25.1. Передати Сагайдак Людмилі Анатоліївні у власність земельні 
ділянки № 139, 141, (кадастровий номер 3510100000:06:036:0254) в 
садівничому товаристві "ім. Тимірязєва" загальною площею 0,1200 га (у тому 
числі по угіддях: 0,1200 га – багаторічні насадження), для індивідуального 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

26. Затвердити Гримачу Ярославу Григоровичу технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) безоплатно у власність для індивідуального садівництва в 
садівничому товаристві "ім. Тимірязєва", ділянка № 188. 

26.1. Передати Гримачу Ярославу Григоровичу у власність земельну 
ділянку № 188, (кадастровий номер 3510100000:06:036:0256) в садівничому 
товаристві "ім. Тимірязєва" загальною площею 0,0579 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0579 га – багаторічні насадження), для індивідуального 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

27. Затвердити Панькіну Володимиру Ігоровичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) безоплатно у власність для індивідуального 
садівництва в садовому товаристві "50 років Жовтня", ділянка № 72. 
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27.1.  Передати  Панькіну Володимиру Ігоровичу у власність земельну 

ділянку № 72, (кадастровий номер 3510100000:10:092:0556) в садовому 
товаристві "50 років Жовтня" загальною площею 0,0606 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0606 га – багаторічні насадження), для індивідуального 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

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

29. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, 
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Грабенка О.В.  

 
 
 

Міський голова                                                                        А.Райкович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Антонова 22 09 49  


