
  
  

 
УКРАЇНА 

 
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 ДЕСЯТА СЕСІЯ  ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
від  27 жовтня  2011 року                          № 899                                      
 
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  Дорошенко Ларисі Павлівні у власність земельну     
ділянку № 86 в  садовому товаристві "50 років Жовтня" загальною             
площею  0,0883 га    (у  тому числі по угіддях: площею 0,0883 га –  сади) для  
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати  Червоненко Тетяні Григорівні у власність земельну  
ділянку № 42 в  садовому товаристві "50 років Жовтня"  загальною                    
площею  0,0566 га    (у  тому числі по угіддях: площею 0,0555 га –  сади; 
площею 0,0011 га – під житловою забудовою) для  ведення садівництва за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

3. Передати Дзюбенку Віталію Івановичу у власність земельну         
ділянку № 222 в  садовому товаристві "50 років Жовтня"  загальною   
площею  0,0606 га    (у  тому числі по угіддях: площею 0,0568 га –  сади; 
площею 0,0038 га – землі кемпінгів, будинків для відпочинку або для 
проведення відпусток) для  ведення садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

4. Передати  Пахолок Наталії Василівні  у власність земельну            
ділянку № 39  в  садовому товаристві "50 років Жовтня"  загальною                             
площею  0,0587  га    (у  тому числі по угіддях: площею 0,0587  га –  сади) для  
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

5. Передати  Корчинській Ользі Леонідівні  у власність земельні  
ділянки  №№   33,  47  в  садовому  товаристві  "50 років Жовтня"   загальною   
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площею   0,1200 га    (у   тому  числі  по  угіддях:  площею   0,1141  га –  сади, 
площею   0,0059  га  –  землі   кемпінгів,  будинків   для  відпочинку  або   для    
проведення відпусток) для ведення садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

6.  Передати   Авраменко Вікторії Володимирівні  у власність земельну 
ділянку №  20 в  садовому товаристві "50 років Жовтня"  загальною               
площею  0,0648 га    (у  тому числі по угіддях: площею  0,0636  га –  сади, 
площею 0,0012 га – землі кемпінгів, будинків для відпочинку або для  
проведення відпусток) для ведення садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

7. Передати  Сушку Олександру Леонідовичу  у власність земельну  
ділянку №  117 в  садовому товаристві "50 років Жовтня"  загальною  
площею  0,0626 га    (у  тому числі по угіддях: площею  0,0626  га –  сади) для 
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

8. Передати  Волошиній Світлані Іванівні  у власність земельну  
ділянку №  258 в  садовому товаристві "50 років Жовтня"  загальною  
площею  0,0574 га    (у  тому числі по угіддях: площею  0,0551  га –  сади, 
площею 0,0023 га – землі кемпінгів, будинків для відпочинку або для                     
проведення відпусток) для ведення садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

9. Передати  Савченко Наталії Олексіївні   у власність земельну  
ділянку №  101 в  садовому товаристві "50 років Жовтня"  загальною  
площею  0,0594 га    (у  тому числі по угіддях: площею  0,0572  га –  сади, 
площею 0,0022 га – землі кемпінгів, будинків для відпочинку або для                   
проведення відпусток) для ведення садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

10. Передати Сухову Олександру Станіславовичу  у власність земельну  
ділянку №  132 в  садовому товаристві "50 років Жовтня"  загальною  
площею  0,0629 га    (у  тому числі по угіддях: площею  0,0604  га –  сади, 
площею 0,0025 га – землі кемпінгів, будинків для відпочинку або для                     
проведення відпусток) для ведення садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

11. Передати Богданович Людмилі Броніславівні  у власність земельну  
ділянку №  202 в  садовому товаристві "50 років Жовтня"  загальною  
площею  0,0544 га    (у  тому числі по угіддях: площею  0,0544  га –  сади) для 
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

12. Передати  Шишку Миколі Федоровичу  у власність земельні  
ділянки №№  13, 14 в  товаристві садівників "Восход"  загальною                   
площею  0,0780 га    (у  тому числі по угіддях: площею  0,0780  га –  сади) для 
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

13. Передати Філяк Валентині Василівні у власність земельну     
ділянку № 89-у в  садовому товаристві "Будівельник" загальною                   
площею  0,0730  га    (у  тому  числі   по  угіддях:  площею  0,0652  га –  сади;   
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площею  0,0078  га – забудовані землі) для  ведення садівництва за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення. 

14. Передати   Шепель Ганні Василівні  у власність земельну  ділянку 
№  53  в  садівницькому   товаристві  "Гірник"  загальною  площею  0,0410  га  
(у  тому числі по угіддях: площею  0,0410  га –  інші багаторічні насадження) 
для ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

15. Передати Шлюндіній Людмилі Миколаївні  у власність земельну  
ділянку № 80 в садовому товаристві "Тюльпан" загальною                            
площею  0,0666  га    (у  тому числі по угіддях: площею 0,0666  га –  сади) для  
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

16. Передати  Мірошниченко Олені Георгіївні у власність земельну  
ділянку № 555 в  садовому товаристві "Комунальник" загальною                   
площею  0,0528 га    (у  тому числі по угіддях: площею 0,0528 га –  сади) для  
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

17. Передати  Петрову Юрію Давидовичу у власність земельні                 
ділянки №№ 617, 656 в  садовому товаристві "Комунальник" загальною  
площею  0,1019 га    (у  тому числі по угіддях: площею 0,1019 га –  сади) для  
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

18. Передати  Шмундиру Івану Трифоновичу у власність земельну  
ділянку № 901 в  садовому товаристві "Комунальник" загальною                   
площею  0,0623 га    (у  тому числі по угіддях: площею 0,0623 га –  сади) для  
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

19. Передати  Букацелі Володимиру Олександровичу у власність 
земельну  ділянку № 777 в  садовому товаристві "Комунальник" загальною  
площею  0,0617 га    (у  тому числі по угіддях: площею 0,0617 га –  сади) для  
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

20. Передати  Шевченко Інзі Леонідівні  у власність земельну                 
ділянку № 511  в  садовому товаристві "Комунальник" загальною                  
площею  0,0481 га    (у  тому числі по угіддях: площею 0,0481 га –  сади) для  
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

21. Передати Бродовому Олександру Анатолійовичу у власність 
земельні  ділянки №№ 58, 60 в  садовому товаристві "Комунальник" 
загальною  площею  0,1132 га    (у  тому числі по угіддях: площею 0,1132 га –  
сади) для  ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

22. Передати  Чернишову Володимиру Броніславовичу у власність 
земельну  ділянку № 164 в  садовому товаристві "Урожай" загальною  
площею  0,0638 га    (у  тому числі по угіддях: площею 0,0638 га –  сади) для  
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

23. Передати   Грисенко Надії Олександрівні у власність земельну  
ділянку № 113 в  садовому товаристві "Урожай" загальною                 
площею  0,0626 га    (у  тому числі по угіддях: площею 0,0626 га –  сади) для  
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 
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24. Передати Верещагіній Марії Петрівні у власність земельну   

ділянку № 47  в  садовому товаристві "Урожай"  загальною                            
площею 588,70 кв. м   (у  тому числі по угіддях: площею 588,70 кв. м –  сади) 
для  ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

25. Передати  Петровій Наталії Сергіївні у власність земельну                 
ділянку № 627 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. 

26. Передати  Рязанцеву Іллі Петровичу у власність земельну                
ділянку № 641 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. 

27. Передати  Петрову Віктору Олександровичу у власність земельну  
ділянку № 649 в  садівницькому товаристві "Дружба" загальною                    
площею  0,0990 га    (у  тому числі по угіддях: площею 0,0990 га –  сади) для  
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

28. Передати  Книзі Володимиру Сергійовичу у власність земельну  
ділянку № 792 в  садівницькому товаристві "Дружба" загальною                    
площею  0,1044 га    (у  тому числі по угіддях: площею 0,1044 га –  сади) для  
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

29. Передати  Мерзлякову Антону Станіславовичу  у власність 
земельну  ділянку № 224  в  садівницькому товаристві "Дружба" загальною  
площею  0,0391 га    (у  тому числі по угіддях: площею 0,0348  га –  сади, 
площею 0,0043 га – землі кемпінгів, будинків для відпочинку або для                     
проведення відпусток) для  ведення садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

30.  Передати  Андреєвій Еммі Єгорівні   у власність земельну         
ділянку № 174 в садівницькому товаристві "Дружба" загальною                   
площею 0,0487 га (у тому числі по угіддях: площею 0,0474  га –  сади, 
площею 0,0013 га – землі кемпінгів, будинків для відпочинку або для 
проведення відпусток) для  ведення садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

31. Передати  Гвоздю Юрію Миколайовичу  у власність земельну  
ділянку № 8-б  в  садівницькому товаристві "Дружба" загальною                    
площею  0,0436 га    (у  тому числі по угіддях: площею 0,0436  га –  сади) для  
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

32. Передати  Дубині Наталії Миколаївні  у власність земельну  
ділянку № 109 в  садівницькому товаристві "Дружба" загальною                 
площею  0,0419 га (у  тому числі по угіддях: площею 0,0380  га –  сади, 
площею 0,0039 га – землі кемпінгів, будинків для відпочинку або для 
проведення відпусток) для ведення садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 
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33. Передати   Ніконоровій Наталії Степанівні  у власність земельну  

ділянку  №  555  в  садівницькому  товаристві  "Дружба"  загальною                 
площею  0,0589 га    (у  тому числі по угіддях: площею 0,0589  га –  сади) для  
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

34. Передати  Васильєвій Наталії Леонідівні  у власність земельну  
ділянку  №  226  в   садівницькому  товаристві  "Дружба"  загальною     
площею  0,0389 га    (у  тому числі по угіддях: площею 0,0389  га –  сади) для  
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

35. 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 


