
  
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

    СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ  ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від 16 грудня 2014 року                         № 3811                                        
 

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 55 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 Украдиженку Олександру Миколайовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) безоплатно у власність для ведення садівництва в 
садовому товаристві "Восход-1", ділянка № 41. 

1.1. Передати Украдиженку Олександру Миколайовичу у власність 
земельну  ділянку № 41 (кадастровий номер 3510100000:15:095:0073) в 
садовому товаристві "Восход-1" загальною площею 0,0577 га – сади, для 
ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

 2. Затвердити Березі Людмилі Анатоліївні  технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) безоплатно у власність для ведення садівництва в садовому 
товаристві "Комунальник", ділянка № 808. 

2.1. Передати Березі Людмилі Анатоліївні у власність земельну 
ділянку № 808 (кадастровий номер 3510100000:02:026:0456) в садовому 
товаристві "Комунальник" загальною площею 0,0611 га – сади, для ведення 
садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

3. Затвердити Стазіловій Яні В’ячеславівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) безоплатно у власність для ведення садівництва в садовому 
товаристві "Тюльпан", ділянка № 39. 
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3.1. Передати Стазіловій Яні В’ячеславівні у власність земельну 

ділянку № 39 (кадастровий номер 3510100000:02:009:0175) в садовому 
товаристві "Тюльпан" загальною площею 0,0512  га – сади, для ведення 
садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

4. Затвердити Філатовій Світлані Володимирівні технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) безоплатно у власність для ведення садівництва в 
садовому товаристві "Червона зірка", ділянка № 406. 

4.1. Передати Філатовій Світлані Володимирівні у власність земельну 
ділянку № 406 (кадастровий номер 3510100000:10:092:0520) в садовому 
товаристві "Червона зірка" загальною площею 0,0644  га – сади, для ведення 
садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

5. Затвердити Баліцькому Ігорю Олександровичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) безоплатно у власність для ведення садівництва в 
садівничому товаристві ім. Тимірязєва, ділянка № 49. 

5.1. Передати Баліцькому Ігорю Олександровичу  у власність земельну 
ділянку № 49 (кадастровий номер 3510100000:06:036:0239) в садівничому 
товаристві ім. Тимірязєва загальною площею 0,0734 га – сади, для ведення 
садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

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

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань архітектури, будівництва та регулювання 
земельних відносин та заступника міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради Олійника О.О. 

 
 
 

Секретар міської ради             І.Марковський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Антонова 22 09 49 


