
  
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 ДВАДЦЯТА СЕСІЯ  ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від  16  жовтня  2012 року                           № 2016                                        
 
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  Гайдаєнко Ларисі Володимирівні  у власність земельну  
ділянку № 161 в садовому товаристві "Будівельник" загальною                    
площею  0,0450   га    (у  тому числі по угіддях: 0,0450  га –  сади) для 
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати Борщу Віталію Вікторовичу  у власність земельну      
ділянку  №  127  в  садовому товаристві "Червона зірка" загальною                
площею  0,0622   га    (у  тому числі по угіддях: 0,0609  га –  сади, 0,0013 га – 
землі кемпінгів, будинків для відпочинку або проведення відпусток) для 
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

3. Передати Пересадченко Ларисі Анатоліївні  у власність земельну 
ділянку   №  736  в  садовому товаристві  "Комунальник"  загальною  площею  
0,0608   га   (у  тому числі по угіддях: 0,0608   га – сади) для ведення 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

4. Передати Блакитному Сергію Леонідовичу у власність земельну 
ділянку   №  250   в  садовому товаристві  "50 років Жовтня"  загальною  
площею  0,0606    га   (у  тому числі по угіддях: 0,0606   га – сади) для 
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

5. Передати Спаській Тетяні Валеріївні  у власність земельну     
ділянку   №   319   в   садовому   товаристві    "50 років  Жовтня"    загальною  
площею  0,0591    га   (у  тому числі по угіддях: 0,0568 га – сади, 0,0023 га – 
землі кемпінгів, будинків для відпочинку або проведення відпусток) для 
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 
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6. Передати Оленічу Олександру Степановичу  у власність земельну 

ділянку   №  185    в  садовому товаристві  "50 років Жовтня"  загальною  
площею  0,0738  га   (у  тому числі по угіддях: 0,0738    га – сади) для ведення 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

7. Передати  Шелепенку Едуарду Сергійовичу у власність земельні 
ділянки  №№ 967, 969, 971  в садівницькому   товаристві  "Дружба"    
загальною  площею  0,1200  га   (у  тому числі по угіддях: 0,1200 га – сади) 
для ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

8. Передати  Євченко Галині Леонідівні  у власність земельну ділянку  
№  414  в садівницькому  товаристві  "Дружба"  загальною  площею             
0,0806   га   (у  тому числі по угіддях: 0,0806  га – сади) для ведення 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

9. Передати Кузнецю Юрію Васильовичу  у власність земельну     
ділянку  № 504    в садівницькому  товаристві  "Дружба"  загальною  площею             
0,0777  га   (у  тому числі по угіддях: 0,0777   га – сади) для ведення 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

10. Передати Семенцю Олександру Олександровичу у власність 
земельну ділянку № 63  в садівничому  товаристві  ім. Тимірязєва   загальною  
площею 0,0732   га   (у  тому числі по угіддях: 0,0732   га – сади) для ведення 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

11. Передати Олейніченко Любові Василівні у власність земельні 
ділянки № №  664, 665  в садівничому  товаристві  ім. Тимірязєва   загальною  
площею 0,1137 га   (у  тому числі по угіддях: 0,1137  га – сади) для ведення 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

12. Передати Цибульській Наталії Олександрівні  у власність земельну 
ділянку   №  114   в  садовому товаристві  "Червона зірка"  загальною  
площею  0,0606  га   (у  тому числі по угіддях: 0,0606  га – сади) для ведення 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

13. Передати Мішіній Наталії Іванівні  у власність земельні ділянки             
№ № 529, 582    в садовому  товаристві  "Комунальник"   загальною  площею 
0,1009 га   (у  тому числі по угіддях: 0,1009   га – сади) для ведення 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення.   

14. Передати Нєугодніковій Ганні Антонівні у власність земельну  
ділянку № 180  в  садовому товаристві "50 років Жовтня" загальною  площею                     
0,1200  га (у  тому числі по угіддях: 0,1200   га –  сади) для ведення 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

15. Передати Шлєєнковій Олені Василівні у власність земельні ділянки  
№ №   165,  166  та  167   в   садовому   товаристві   "Будівельник"   загальною 

площею  0,1000  га  (у  тому числі по угіддях: 0,1000    га –  сади) для ведення 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

16. Передати Борисенко Світлані Яковлівні у власність                        
земельну   ділянку  №  47  в  садовому  товаристві  "Червона зірка" загальною                       
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площею 0,1005  га    (у  тому числі по угіддях: 0,1005  га –  сади) для ведення 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

17. 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 
 


