
 
УКРАЇНА 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ  ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від  24  квітня  2012 року                             № 1585                                         
 

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 Шпильовому Миколі Семеновичу  у власність земельні  
ділянки   № №  332, 334  в  садівничому товаристві ім. Тимірязєва  загальною  
площею  0,1200    га    (у  тому числі по угіддях: площею 0,1200    га –  сади) 
для ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

2. Передати  Драчкову Олександру Іллічу  у власність земельну 
ділянку   №  711  в  садівничому товаристві ім. Тимірязєва  загальною  
площею  0,0686   га    (у  тому числі по угіддях: площею 0,0686     га –  сади) 
для ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

3. Передати Дяченко Людмилі  Іванівні у власність земельну ділянку   
№  498  в  садівничому товаристві ім. Тимірязєва  загальною  площею               
0,0505  га    (у  тому числі по угіддях: площею 0,0505  га –  сади) для ведення 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

4. Передати  Хитрому Віктору Олексійовичу  у власність земельну 
ділянку   №  54  в  садівничому товаристві ім. Тимірязєва  загальною  
площею  0,0623     га    (у  тому числі по угіддях: площею 0,0623   га –  сади) 
для ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

5. Передати   Баліцькій Олені Іванівні  у власність земельну ділянку   
№   651   в    садівничому   товаристві   ім.   Тимірязєва    загальною   площею         
0,0574  га    (у  тому числі по угіддях: площею 0,0574 га –  сади) для ведення 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 
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6. Передати  Богородовій Світлані Олексіївні  у власність земельні 
ділянки  № №  91, 93  в  садівничому товаристві ім. Тимірязєва  загальною  
площею  0,1130    га    (у  тому числі по угіддях: площею 0,1130   га –  сади) 
для ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

7. Передати Папеті Наталії Іванівні  у власність земельну ділянку            
№  315  в  садівничому товаристві ім. Тимірязєва  загальною  площею       
0,0637  га    (у  тому числі по угіддях: площею 0,0637   га –  сади) для ведення 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

8. Передати  Компанійцю Андрію Олександровичу  у власність 
земельну    ділянку     №   997     в    садівницькому    товаристві    "Аграрник"  
загальною площею 0,0793 га  (у тому числі по угіддях: площею               
0,0793 га – сади) для ведення садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

9. Передати  Айкашевій Діані Віталіївні  у власність земельну ділянку   
№  852  в  садівницькому товаристві "Аграрник"  загальною  площею             
0,0784  га  (у  тому числі по угіддях: площею 0,0784   га –  сади) для ведення 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

10. Передати Олійник Інні Іванівні  у власність земельну ділянку                   
№  228  в  садівницькому товаристві "Аграрник"  загальною  площею               
0,0793 га (у  тому числі по угіддях: площею 0,0793  га –  сади) для ведення 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

11. Передати Голуб Тамарі Миколаївні у власність земельну ділянку               
№ 230   в  садівницькому товаристві "Аграрник"  загальною  площею                
0,0831  га (у  тому числі по угіддях: площею 0,0831 га –  сади) для ведення 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

12. Передати  Копєйкіну Олексію Віталійовичу  у власність земельну 
ділянку   №  56  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 Олійнику Євгенію Валентиновичу   у власність земельну 
ділянку   №  227  в  садівницькому товаристві "Аграрник"  загальною  
площею  0,0801 га  (у  тому числі по угіддях: площею 0,0801  га –  сади) для 
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

14. Передати Давидчук Валентині Миколаївні  у власність земельну 
ділянку   №  886  в  садівницькому товаристві "Аграрник"  загальною  
площею  0,0785  га    (у  тому числі по угіддях: площею 0,0785  га –  сади) для 
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

15. Передати  Хащевацькому Віталію Павловичу   у власність земельну 
ділянку     №  862   в    садівницькому   товаристві    "Аграрник"    загальною  
площею  0,0797  га    (у  тому числі по угіддях: площею 0,0797  га –  сади) для 
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

16. Передати Хащевацькій Інні Вікторівні у власність земельну 
ділянку    №    865    в    садівницькому   товаристві    "Аграрник"    загальною   
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площею  0,0820   га  (у  тому числі по угіддях: площею 0,0820  га –  сади) для 
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

17. Передати  Хащевацькій Олені Василівні  у власність земельну 
ділянку     №   890    в    садівницькому   товаристві    "Аграрник"    загальною  
площею  0,0754     га    (у  тому числі по угіддях: площею 0,0754     га –  сади) 
для ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

18. Передати  Хащевацькому Олегу Павловичу   у власність земельну 
ділянку     №  893  в    садівницькому   товаристві    "Аграрник"    загальною  
площею  0,0804  га    (у  тому числі по угіддях: площею 0,0804      га –  сади) 
для ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

19. Передати Лугіній Катерині Валеріївні у власність земельну ділянку     
№  40      в    садовому   товаристві    "50 років Жовтня"    загальною  площею  
0,0576     га    (у  тому числі по угіддях: площею 0,0576    га –  сади) для 
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

20. Передати  Климіній Олені Миколаївні у власність земельну ділянку     
№  313  в    садівницькому   товаристві    "Дружба"    загальною  площею  
0,0652   га    (у  тому числі по угіддях: площею 0,0652  га –  сади) для ведення 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

21. Передати   Грищенку Олександру Миколайовичу у власність 
земельну ділянку  №  311  в    садівницькому   товаристві    "Дружба"    
загальною  площею  0,066 га   (у  тому числі по угіддях: площею              
0,066 га – сади) для ведення садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

22. Передати  Момот Олені Борисівні у власність земельну                 
ділянку  №  78-у  в  садовому товаристві   "Будівельник "  загальною  площею  
0,0580  га  (у  тому числі по угіддях: площею 0,0580 га –  сади) для ведення 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

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

 
   

 

Міський голова                              О.Саінсус 
 
 
 
 
 
 
 
Антонова 
22-09-40 


