
  
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ  ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від  12 вересня 2012 року                      №   1928                                        
 
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  Козіній Аллі Геннадіївні у власність земельну  ділянку    
№ 55 в  садовому товаристві "50 років Жовтня" 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 Сідих Анатолію Олексійовичу у власність земельну 
ділянку  № 281 в  садовому товаристві "50 років Жовтня" загальною     
площею  0,0629 га  (у  тому числі по угіддях: площею 0,0610 га –  сади,                      
площею 0,0019 га – землі кемпінгів, будинків для відпочинку або для  
проведення відпусток) для ведення садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

3. Передати  Нєугоднікову Олексію Володимировичу у власність 
земельну ділянку  № 177 в  садовому товаристві "50 років Жовтня" 
загальною  площею  0,1200  га  (у  тому числі по угіддях: площею 0,1156  га –  
сади, площею 0,0044 га – землі кемпінгів, будинків для відпочинку або для  
проведення відпусток) для ведення садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

4. Передати Дайдакулову Віктору Романовичу  у власність земельну 
ділянку  № 141  в  садовому товаристві "50 років Жовтня" загальною  
площею  0,1114  га  (у  тому числі по угіддях: площею 0,1114   га –  сади) для 
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 
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5. Передати  Ободовському Михайлу Семеновичу у власність          
земельну  ділянку № 447  в  садовому товаристві "Червона зірка"  загальною                
площею 0,0600   га  (у  тому числі по угіддях: площею 0,0529   га –  сади,                   
площею 0,0071 га – землі кемпінгів, будинків для відпочинку або для  
проведення відпусток) для ведення садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

6. Передати Доміній Світлані Ігорівні   у власність земельну  ділянку 
№ 182 в  садовому товаристві "Червона зірка"  загальною  площею                    
0,0635   га    (у  тому числі по угіддях: площею 0,0635  га –  сади) для ведення 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

7. Передати Бабінцю Олександру Вікторовичу    у власність земельну  
ділянку № 181  в  садовому товаристві "Червона зірка"  загальною  площею                    
0,0611  га    (у  тому числі по угіддях: площею 0,0611  га –  сади) для ведення 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

8. Передати  Нойлінгер Людмилі Сергіївні у власність земельну 
ділянку  № 697 в    садівницькому   товаристві  "Дружба"    загальною  
площею  0,0612  га   (у  тому числі по угіддях: площею  0,0612   га – сади) для 
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

9. Передати Гросул Ірині Володимирівні у власність земельну    
ділянку № 2 в садівницькому товаристві "Дружба"  загальною  площею                          
0,0673   га   (у  тому числі по угіддях: площею  0,0673  га – сади) для ведення 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

10. Передати  Шульзі Наталі Петрівні   у власність земельні ділянки               
№ № 496, 498   в садівницькому   товаристві  "Дружба"  загальною  площею                          
0,1200 га   (у  тому числі по угіддях: площею  0,1200  га – сади) для ведення 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

11. Передати Спринчану Юрію Дмитровичу у власність земельну  
ділянку №  635 в  садівничому товаристві ім. Тимірязєва  загальною  площею  
0,0471 га (у  тому числі по угіддях: площею 0,0471 га –  сади) для ведення 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

12. Передати Резнік Тамарі Григорівні  у власність земельну  ділянку            
№  61  в  садівничому товаристві ім. Тимірязєва  загальною  площею             
0,0710  га (у  тому числі по угіддях: площею 0,0710  га –  сади) для ведення 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

13. Передати Афанасьєвій Ірині Олександрівні  у власність земельну 
ділянку  № 221  в садівницькому   товаристві  "Аграрник"  загальною  
площею 0,0805  га   (у  тому числі по угіддях: площею  0,0805   га – сади) для 
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

14. Передати Березницькому Олександру Борисовичу   у власність 
земельну ділянку  №  268 в садівницькому   товаристві  "Аграрник"  
загальною  площею 0,0811  га   (у  тому числі по угіддях: площею  0,0811 га – 
сади) для ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

 



 3
 

15. Передати  Кравченко Тетяні Олексіївні  у власність земельну 
ділянку  № 474 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. 

16. Передати  Норовій Галині Андріївні  у власність земельну ділянку  
№ 283   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. 

17. Передати Норову Олександру Олексійовичу   у власність земельну 
ділянку  № 270   в садівницькому   товаристві  "Аграрник"  загальною  
площею 0,0811 га   (у  тому числі по угіддях: площею  0,0811   га – сади) для 
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

18. Передати  Перфильєву Євгену Костянтиновичу  у власність 
земельну ділянку  №  246  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. 

19. Передати  Філіппович Ользі Анатоліївні  у власність земельну 
ділянку  № 247 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. 

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

 
   

 

Міський голова                          О.Саінсус 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Антонова 22 09 49 
 


