
 

 

                                                      
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

  ТРИДЦЯТА СЕСІЯ  ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від  20  листопада  2013 року                             № 2552                                            
 

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 технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у 
власність Шустову Руслану Валерійовичу для ведення садівництва в 
садовому товаристві "Червона зірка", лінія 11, ділянка № 34. 

1.1. Передати Шустову Руслану Валерійовичу  у власність земельну  
ділянку № 34, лінія 11 (кадастровий номер 3510100000:10:061:0066) в 
садовому товаристві  "Червона зірка" загальною площею  0,1000  га   (у  тому 
числі по угіддях: 0,1000  га –  сади) для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05)  
за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

 2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у 
власність Сушко Любові Андріївні  для ведення садівництва в садовому 
товаристві "Червона зірка", ділянка № 140-а. 

 2.1. Передати  Сушко Любові Андріївні  у власність земельну  ділянку 
№ 140-а (кадастровий номер 3510100000:10:092:0502) в садовому  
товаристві "Червона зірка"  загальною   площею  0,0660    га    (у  тому числі 
по угіддях: 0,0660  га –  сади) для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05)  за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у 
власність  Антіповій Тамарі Михайлівні  для ведення садівництва в садовому 
товаристві "Червона зірка", лінія 11, ділянка № 57. 



3.1. Передати  Антіповій Тамарі Михайлівні у власність земельну  
ділянку   №  57,   лінія   11  (кадастровий номер   3510100000:10:061:0064)    в  

 

садовому товаристві  "Червона зірка" загальною  площею  0,1027 га   (у  тому 
числі по угіддях: 0,1027  га –  сади) для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) 
за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у 
власність Білоусу Олегу Миколайовичу  для ведення садівництва в садовому 
товаристві  "Червона зірка", ділянка № 29. 

4.1. Передати Білоусу Олегу Миколайовичу у власність земельну  
ділянку № 29 (кадастровий номер 3510100000:10:092:0509) в садовому 
товаристві "Червона зірка" загальною площею 0,1113  га   (у  тому числі  
по угіддях: 0,1091  га –  сади, 0,0022  га – землі кемпінгів, будинків  
для відпочинку або для  проведення відпусток) для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у 
власність Руденко Людмилі Павлівні  для ведення садівництва в садовому 
товаристві  "Червона зірка", лінія 11, ділянка № 25. 

5.1. Передати Руденко Людмилі Павлівні  у власність земельну             
ділянку № 25, лінія 11 (кадастровий номер 3510100000:10:061:0067) в 
садовому товаристві "Червона зірка" загальною площею 0,1200  га   (у  тому 
числі по угіддях: 0,1200  га –  сади) для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) 
за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у 
власність Скриннік Анні Олександрівні   для ведення садівництва в садовому 
товаристві  "Червона зірка", ділянка № 340. 

6.1. Передати  Скриннік Анні Олександрівні у власність земельну  
ділянку № 340 (кадастровий номер 3510100000:10:092:0508) в садовому 
товаристві "Червона зірка" загальною  площею 0,0637 га  (у тому числі  
по угіддях: 0,0637   га –  сади)  для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у 
власність Скібіцькій Ганні Сергіївні   для ведення садівництва в садовому 
товаристві  "Червона зірка", ділянка № 335. 

7.1. Передати Скібіцькій Ганні Сергіївні у власність земельну                  
ділянку № 335 (кадастровий номер 3510100000:10:092:0507) в садовому 
товаристві "Червона зірка" загальною  площею 0,0607  га   (у  тому числі  
по угіддях: 0,0578  га –  сади,  0,0029  га – землі кемпінгів, будинків  
для відпочинку або для  проведення відпусток) для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

8. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у  
 



 
 
 
 
власність Лєвашову Віктору Володимировичу  для ведення садівництва в 
садовому товаристві  "Червона зірка", лінія 11, ділянка № 61. 

8.1. Передати  Лєвашову Віктору Володимировичу у власність 
земельну ділянку № 61, лінія 11 (кадастровий номер 3510100000:10:061:0068)  
в садовому товаристві "Червона зірка" загальною  площею 0,1000 га  (у  тому 
числі по угіддях: площею 0,1000  га –  сади) для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

9. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у 
власність Кривоносу Андрію Іллічу  для ведення садівництва в садовому 
товаристві "50 років Жовтня", ділянка № 26. 

9.1. Передати   Кривоносу Андрію Іллічу  у власність земельну  
ділянку № 26 (кадастровий номер 3510100000:10:092:0505) в садовому 
товаристві "50 років Жовтня" загальною  площею  0,0625  га    (у  тому числі 
по угіддях: 0,0625  га – сади) для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

10. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у 
власність Голдашевській Людмилі Олександрівні  для ведення садівництва в 
садовому товаристві  "50 років Жовтня", ділянка № 52. 

10.1. Передати  Голдашевській Людмилі Олександрівні   у власність 
земельну  ділянку № 52 (кадастровий номер 3510100000:10:092:0497) в 
садовому товаристві "50 років Жовтня"  загальною площею  0,0620   га    (у  
тому числі по угіддях: 0,0609  га –  сади, 0,0011 га – землі кемпінгів, будинків 
для відпочинку або проведення відпусток) для ведення садівництва           
(КВЦПЗ 01.05)  за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

11. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у 
власність Карнацькому Михайлу Васильовичу для ведення садівництва в 
садівницькому товаристві "Дружба", ділянки №№ 622, 640. 

11.1.  Передати  Карнацькому Михайлу Васильовичу   у власність 
земельні  ділянки  № 622 (кадастровий номер 3510100000:12:064:0396) та     
№ 640 (кадастровий номер 3510100000:12:064:0397) в садівницькому 
товаристві "Дружба"  загальною площею  0,1083  га  (у  тому числі по 
угіддях: 0,1083  га – сади) для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення. 

12. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у 
власність Івановій Надії Нестерівні   для ведення садівництва в садівничому 
товаристві  ім. Тимірязєва, ділянка  № 802-а. 

12.1. Передати  Івановій Надії Нестерівні у власність земельну  ділянку             
№ 802-а (кадастровий номер 3510100000:06:036:0231) в садівничому 
товаристві  ім. Тимірязєва загальною площею  0,1200   га    (у  тому числі по  



 
 
 
 
угіддях: 0,1200   га –  сади) для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

13. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у 
власність Палію Григорію Андрійовичу для ведення садівництва в 
садівничому товаристві ім. Тимірязєва, ділянки №№ 484, 486. 

13.1. Передати  Палію Григорію Андрійовичу  у власність земельні  
ділянки    №№   484,   486   (кадастровий   номер   3510100000:06:036:0227)   в  
садівничому товаристві  ім. Тимірязєва загальною  площею  0,0964   га    (у  
тому числі по угіддях: 0,0964  га –  сади) для ведення садівництва                
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

14. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у 
власність Будкевичу Вячеславу Олексійовичу для ведення садівництва в 
садівничому товаристві  ім. Тимірязєва, ділянка № 607. 

14.1. Передати Будкевичу Вячеславу Олексійовичу  у власність 
земельну  ділянку № 607 (кадастровий номер 3510100000:06:036:0230) в 
садівничому товаристві  ім. Тимірязєва загальною  площею  0,0460  га   (у  
тому числі по угіддях: 0,0441  га –  сади, 0,0019 га – землі кемпінгів, будинків 
для відпочинку або проведення відпусток) для ведення садівництва              
(КВЦПЗ 01.05)  за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

15. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у 
власність Кодацькій Ніні Андріївні   для ведення садівництва в садівничому 
товаристві  ім. Тимірязєва, ділянка  № 373. 

15.1. Передати Кодацькій Ніні Андріївні у власність земельну  ділянку        
№ 373 (кадастровий номер 3510100000:06:036:0226) в садівничому 
товаристві  ім. Тимірязєва загальною  площею  0,0636  га  (у  тому числі по 
угіддях: 0,0636 га –  сади) для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення. 

16. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у 
власність Марікуці Олександру Олександровичу  для ведення садівництва в 
садівницькому товаристві  "Дружба", ділянки №№  1170, 1172 та 1174. 

16.1. Передати  Марікуці Олександру Олександровичу у власність 
земельні ділянки №№ 1170, 1172 та 1174 (кадастровий  
номер 3510100000:12:064:0371) в садівницькому товаристві  "Дружба" 
загальною  площею  0,1200  га (у  тому числі по угіддях: 0,1200 га – сади) для 
ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

17. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у 



власність Марікуці  Наталії Яківні  для ведення садівництва в садівницькому 
товаристві  "Дружба", ділянка  №  1176. 

 
 
 

17.1. Передати  Марікуці  Наталії Яківні у власність земельну  ділянку            
№  1176 (кадастровий номер 3510100000:12:064:0390) в садівницькому 
товаристві  "Дружба" загальною  площею  0,0387 га (у  тому числі по  
угіддях: 0,0387  га – сади) для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення. 

18. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у 
власність Мартинову Роману Сергійовичу для ведення садівництва в 
садівницькому товаристві  "Дружба", ділянка № 455. 

18.1. Передати Мартинову Роману Сергійовичу у власність земельну  
ділянку № 455 (кадастровий номер 3510100000:12:064:0400) в садівницькому 
товаристві  "Дружба" загальною  площею 0,0819  га (у  тому числі по  
угіддях: 0,0819 га – сади) для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення. 

19. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у 
власність Мірошнікову Роману Сергійовичу  для ведення садівництва в 
садівницькому товаристві  "Дружба", ділянка  № 332. 

19.1. Передати Мірошнікову Роману Сергійовичу  у власність земельну  
ділянку № 332 (кадастровий номер 3510100000:12:064:0395)  в 
садівницькому товаристві  "Дружба" загальною  площею  0,0665  га (у  тому 
числі по угіддях: 0,0665 га – сади) для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

20. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у 
власність Лузан Катерині Іванівні   для ведення садівництва в садівницькому 
товаристві  "Дружба", ділянка  № 506. 

20.1.  Передати Лузан Катерині Іванівні   у власність земельну  ділянку   
№ 506 (кадастровий номер 3510100000:12:064:0392) в садівницькому 
товаристві  "Дружба" загальною  площею  0,0763   га    (у  тому числі по 
угіддях: 0,0763 га –  сади) для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення. 

21. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у 
власність Стовбі Василю Васильовичу  для ведення садівництва в 
садівницькому товаристві  "Дружба", ділянка  №  533. 

21.1. Передати Стовбі Василю Васильовичу у власність земельну  
ділянку № 533 (кадастровий номер 3510100000:12:064:0398) в  
садівницькому  товаристві   "Дружба"  загальною  площею  0,0448   га     
(у  тому числі по угіддях: 0,0448   га –  сади) для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

22. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у 



власність Левицькому Георгію Антоновичу   для ведення садівництва в 
садовому товаристві "Тюльпан", ділянка № 65. 

 
 

22.1. Передати Левицькому Георгію Антоновичу  у власність                     
земельну  ділянку № 65 (кадастровий номер 3510100000:02:009:0145) в 
садовому   товаристві   "Тюльпан"  загальною   площею  0,0625   га    (у   тому  
числі по угіддях: 0,0625   га –  сади) для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) 
за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

23. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у 
власність Бутару Сергію Едуардовичу для ведення садівництва в садовому 
товаристві "Тюльпан", ділянка № 86. 

23.1. Передати Бутару Сергію Едуардовичу у власність                     
земельну  ділянку № 86 (кадастровий номер 3510100000:02:002:0285) в 
садовому товаристві "Тюльпан" загальною  площею  0,0782 га   (у  тому числі 
по угіддях: 0,0782   га –  сади) для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

24. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у 
власність Попенку Роману Володимировичу для ведення садівництва в 
садовому товаристві "Тюльпан", ділянка № 123. 

24.1. Передати Попенку Роману Володимировичу у власність                     
земельну  ділянку № 123 (кадастровий номер 3510100000:02:002:0287) в 
садовому товаристві "Тюльпан" загальною  площею  0,1079  га  (у  тому числі 
по угіддях: 0,1079  га –  сади) для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

25. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у 
власність Сердотецькому Андрію Сергійовичу для ведення садівництва в 
садовому товаристві "Тюльпан", ділянка № 98. 

25.1. Передати Сердотецькому Андрію Сергійовичу у власність                     
земельну  ділянку № 98  (кадастровий номер 3510100000:02:009:0147) в 
садовому товаристві "Тюльпан" загальною  площею  0,0589  га  (у  тому числі 
по угіддях: 0,0589  га –  сади) для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення.  

26. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у 
власність Шустовій Людмилі Миколаївні для ведення садівництва в 
садовому товаристві  "Червона зірка", лінія 11, ділянка  №  35. 

26.1. Передати Шустовій Людмилі Миколаївні  у власність  земельну 
ділянку  №  35, лінія 11 (кадастровий номер 3510100000:10:061:0065)  в 
садовому товаристві "Червона зірка" загальною  площею 0,1022 га    (у  тому 
числі по угіддях: 0,0944   га –  сади, 0,0078 га – землі кемпінгів, будинків для 
відпочинку або проведення відпусток) для ведення садівництва            
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 



27. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на місцевості) безоплатно у  

 
 

 
 
власність Кочерженку Юрію Михайловичу   для ведення садівництва в 
садовому товаристві  "Червона зірка", ділянка  №  273. 

27.1. Передати Кочерженку Юрію Михайловичу   у власність  
земельну ділянку  №  273  (кадастровий номер 3510100000:10:092:0506) в 
садовому товаристві "Червона зірка" загальною  площею 0,0607 га (у  тому 
числі по угіддях: 0,0607  га –  сади) для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) 
за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

28. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у 
власність Бобришовій Людмилі Борисівні  для ведення садівництва в 
садовому товаристві  "Червона зірка", ділянка  № 376. 

28.1. Передати Бобришовій Людмилі Борисівні   у власність  земельну 
ділянку  № 376 (кадастровий номер 3510100000:10:092:0501) в садовому 
товаристві "Червона зірка" загальною  площею 0,0579 га  (у  тому числі по 
угіддях: 0,0563 га –  сади, 0,0016 га – землі кемпінгів, будинків для 
відпочинку або проведення відпусток) для ведення садівництва                  
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

29. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у 
власність Косенко Катерині Іванівні  для ведення садівництва в садовому 
товаристві  "Червона зірка", ділянки  №№ 27, 28. 

 29.1. Передати Косенко Катерині Іванівні  у власність  земельні 
ділянки  № 27, 28 (кадастровий номер 3510100000:10:092:0493) в садовому 
товаристві "Червона зірка" загальною  площею 0,1200  га  (у  тому числі по 
угіддях: 0,1164  га –  сади, 0,0046  га – землі кемпінгів, будинків для 
відпочинку або проведення відпусток) для ведення садівництва                      
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

30. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у 
власність Годуну Сергію Івановичу   для ведення садівництва в садовому 
товаристві  "Червона зірка", ділянка  №  454. 

30.1. Передати Годуну Сергію Івановичу у власність  земельну ділянку          
№ 454 (кадастровий номер 3510100000:10:092:0496) в садовому  
товаристві "Червона зірка" загальною  площею 0,0660    га    (у  тому числі по 
угіддях: 0,0660  га – сади) для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення. 

31. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у 
власність Федієнко Тетяні Іванівні  для ведення садівництва в садовому 
товаристві  "Червона зірка", ділянка  № 106. 



31.1. Передати  Федієнко Тетяні Іванівні у власність  земельну ділянку          
№ 106 (кадастровий номер 3510100000:10:092:0499) в садовому                
товаристві "Червона зірка" загальною  площею 0,0614  га  (у  тому числі по 
угіддях: 0,0614 га – сади) для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення. 

 
 

32. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у 
власність Руденко Юлії Віталіївні  для ведення садівництва в садовому 
товаристві "Червона зірка", ділянка  № 156.  

32.1. Передати Руденко Юлії Віталіївні у власність  земельну ділянку          
№ 156 (кадастровий номер 3510100000:10:092:0504) в садовому                
товаристві "Червона зірка" загальною  площею 0,0616  га    (у  тому числі по 
угіддях: 0,0616  га –  сади) для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

33. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у 
власність Рачонку Віталію Миколайовичу  для ведення садівництва в 
садовому товаристві "50 років Жовтня ", ділянка  № 83. 

33.1. Передати Рачонку Віталію Миколайовичу у власність  земельну 
ділянку  № 83 (кадастровий номер 3510100000:10:092:0498) в садовому 
товаристві "50 років Жовтня " загальною  площею 0,0640  га (у  тому числі по 
угіддях: 0,0615 га – сади, 0,0025 га – землі кемпінгів, будинків для 
відпочинку або проведення відпусток) для ведення садівництва                      
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

34. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у 
власність  Мазуренку Віктору Євгеновичу  для ведення садівництва в 
садовому товаристві "50 років Жовтня ", ділянка  № 215. 

34.1. Передати  Мазуренку Віктору Євгеновичу  у власність  земельну 
ділянку  № 215 (кадастровий номер 3510100000:10:092:0489) в садовому 
товаристві "50 років Жовтня " загальною  площею 0,0701  га  (у   тому  числі   
по  угіддях:  0,0675  га  –  сади,  0,0026 га  –  землі кемпінгів, будинків для 
відпочинку або проведення відпусток) для ведення садівництва                     
(КВЦПЗ 01.05)  за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

35. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі (на місцевості) безоплатно  у  
власність  Мазуренко Ларисі Олександрівні  для ведення садівництва в 
садовому товаристві "50 років Жовтня ", ділянка № 205. 

35.1. Передати Мазуренко Ларисі Олександрівні  у власність  земельну 
ділянку  № 205 (кадастровий номер 3510100000:10:092:0492) в садовому  
товаристві  "50  років Жовтня "  загальною  площею 0,0791   га  (у тому числі 
по угіддях: 0,0762  га –  сади, 0,0029 га – землі кемпінгів, будинків для 
відпочинку або проведення відпусток) для ведення садівництва                  
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

36. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у 



власність Кольцун Жанні Вікторівні  для ведення садівництва в садовому 
товаристві "50 років Жовтня", ділянка  № 181. 

36.1. Передати Кольцун Жанні Вікторівні  у власність  земельну 
ділянку   №  181  (кадастровий номер  3510100000:10:092:0490)   в   садовому  

 
 
 
товаристві "50 років Жовтня" загальною  площею 0,0653 га  (у  тому числі по 
угіддях: 0,0653 га – сади) для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення. 

37. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у 
власність Письмаку Артуру Богдановичу для ведення садівництва в садовому 
товаристві  "50 років Жовтня", ділянка № 308. 

37.1. Передати Письмаку Артуру Богдановичу  у власність  земельну 
ділянку  №  308 (кадастровий номер 3510100000:10:092:0303) в садовому 
товаристві "50 років Жовтня" загальною  площею 0,0609   га    (у  тому числі 
по угіддях: 0,0594  га –  сади, 0,0015 га – землі кемпінгів, будинків для 
відпочинку або проведення відпусток) для ведення садівництва                 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

38. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у 
власність Сащенко Анні Геннадіївні   для ведення садівництва в садовому 
товаристві  "Урожай", ділянка  № 228. 

38.1.  Передати Сащенко Анні Геннадіївні  у власність  земельну 
ділянку  № 228 (кадастровий номер 3510100000:10:075:0117) в садовому 
товаристві "Урожай" загальною  площею 0,0705  га (у  тому числі по  
угіддях: 0,0705 га –  сади) для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05)  за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

39. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у 
власність Пономарю Олександру Олександровичу  для ведення садівництва в 
садовому товаристві  "Комунальник", ділянка № 64. 

39.1. Передати Пономарю Олександру Олександровичу у власність  
земельну ділянку № 64 (кадастровий номер 3510100000:02:026:0446) в 
садовому товаристві "Комунальник" загальною  площею 0,0782   га    (у  тому 
числі по угіддях: 0,0782  га –  сади) для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) 
за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

40. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у 
власність Куліш Оксані Сергіївні   для ведення садівництва в садівницькому 
товаристві  "Аграрник", ділянка  № 153. 

40.1. Передати Куліш Оксані Сергіївні  у власність земельну  ділянку          
№ 153 (кадастровий номер 3510100000:02:013:0585) в садівницькому 
товаристві  "Аграрник" загальною  площею 0,0800  га (у  тому числі по 
угіддях: 0,0800  га – сади) для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення. 



41. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у 
власність Письменній Світлані Миколаївні для ведення садівництва в 
садівницькому товаристві  "Аграрник", ділянка  № 87. 

 
 
 

41.1. Передати Письменній Світлані Миколаївні  у власність земельну  
ділянку  № 87 (кадастровий номер 3510100000:02:013:0583)  в садівницькому 
товаристві  "Аграрник" загальною  площею  0,0800  га (у  тому числі по 
угіддях: 0,0800 га – сади) для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення. 

42. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у 
власність Суховому Миколі Івановичу для ведення садівництва в 
садівницькому товаристві  "Аграрник", ділянка № 167. 

42.1. Передати Суховому Миколі Івановичу у власність земельну  
ділянку № 167 (кадастровий номер 3510100000:02:013:0584) в садівницькому 
товаристві  "Аграрник" загальною  площею  0,1110  га (у  тому числі по 
угіддях: 0,1110  га – сади) для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення. 

43. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у 
власність Гарбузу Євгенію Вікторовичу для ведення садівництва в 
садівницькому товаристві  "Аграрник", ділянка  № 793. 

43.1. Передати  Гарбузу Євгенію Вікторовичу у власність земельну  
ділянку № 793 (кадастровий номер 3510100000:02:013:0573) в садівницькому 
товаристві  "Аграрник" загальною  площею  0,1200  га (у  тому числі по 
угіддях: 0,1200  га – сади) для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05)  за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

44. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у 
власність  Хитренку Олександру Володимировичу  для ведення садівництва в 
садівницькому товаристві  "Аграрник", ділянка № 384. 

44.1. Передати  Хитренку Олександру Володимировичу  у власність 
земельну  ділянку № 384 (кадастровий номер 3510100000:02:013:0582)  в 
садівницькому товаристві  "Аграрник" загальною  площею  0,0800  га (у  
тому числі по угіддях: 0,0800  га – сади) для ведення садівництва                  
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

45. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у 
власність Задорожному Віктору Івановичу для ведення садівництва в 
садівницькому товаристві  "Аграрник", ділянка  № 206. 

45.1. Передати  Задорожному Віктору Івановичу  у власність земельну  
ділянку № 206 (кадастровий номер 3510100000:02:013:0554) в садівницькому 
товаристві  "Аграрник" загальною  площею 0,0800 га (у  тому числі по 
угіддях: 0,0800  га – сади) для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення. 



46. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у 
власність Осіпову Андрію Миколайовичу для ведення садівництва в 
садовому товаристві  "Дружба", ділянки №№ 1166, 1168. 

 
 

46.1 Передати  Осіпову Андрію Миколайовичу  у власність земельні  
ділянки №№ 1166, 1168 (кадастровий номер 3510100000:12:064:0366) в  
садівницькому товаристві "Дружба" загальною  площею  0,1200  га (у  тому 
числі по угіддях: 0,1200  га –  сади) для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) 
за рахунок земель сільськогосподарського призначення.  

47. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у 
власність Беркутенку Геннадію Івановичу  для ведення садівництва в 
садовому товаристві  "Урожай", ділянка № 196. 

47.1. Передати Беркутенку Геннадію Івановичу  у власність земельну                    
ділянку № 196 (кадастровий номер 3510100000:10:075:0120) в садовому 
товаристві "Урожай" загальною  площею 0,0528  га  (у  тому числі по  
угіддях: 0,0528  га –  сади) для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

48. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у 
власність Катеруші Юрію  Миколайовичу  для ведення садівництва в 
садівничому товаристві ім. Тимірязєва, ділянка № 523. 

48.1. Передати Катеруші Юрію  Миколайовичу  у власність земельну  
ділянку № 523 (кадастровий номер 3510100000:06:036:0232) в садівничому 
товаристві ім. Тимірязєва загальною  площею 0,0390  га   (у  тому числі по 
угіддях: 0,0390  га –  сади)  для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

49. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у 
власність Карпенко Любові Якимівні  для ведення садівництва в садівничому 
товаристві ім. Тимірязєва, ділянка №  169. 

49.1. Передати Карпенко Любові Якимівні у власність земельну  
ділянку №  169 (кадастровий номер 3510100000:06:036:0233) в садівничому 
товаристві ім. Тимірязєва загальною  площею 0,0720   га   (у  тому числі по 
угіддях: 0,0720   га –  сади)  для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

50. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у 
власність Ларіонову Олексію Володимировичу для ведення садівництва в 
садівничому товаристві  ім. Тимірязєва, ділянка  № 103. 

50.1. Передати Ларіонову Олексію Володимировичу у власність 
земельну  ділянку  № 103  (кадастровий номер 3510100000:06:036:0172) в 
садівничому товаристві  ім. Тимірязєва загальною  площею  0,0643  га                   
(у  тому числі по угіддях: 0,0643   га –  сади) для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 



51. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у 
власність Титаренку Олександру Анатолійовичу для ведення садівництва в 
садівничому товаристві  ім. Тимірязєва, ділянка  № 31. 

 
 

51.1. Передати Титаренку Олександру Анатолійовичу  у власність 
земельну  ділянку  № 31   (кадастровий номер 3510100000:06:036:0235) в 
садівничому товаристві  ім. Тимірязєва загальною  площею  0,0703  га   
(у  тому числі по угіддях: 0,0703   га –  сади) для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

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

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

 
 
 

Міський голова                               О.Саінсус 
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