
  
  
 
  

 
УКРАЇНА 

 
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
  ДЕСЯТА СЕСІЯ  ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
від  27 жовтня  2011 року                                   №  900                                        
 
Про передачу у власність земельних  
ділянок в садівницькому  товаристві  
"Аграрник" 
  
 

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, 116, 118, 121 
Земельного кодексу України та  розглянувши звернення членів 
садівницького товариства "Аграрник", технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості), Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1.  Передати  Габдуліхсановій Валентині Василівні  у власність 
земельну  ділянку № 686   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. 

2.  Передати  Габдуліхсанову Володимиру Даниловичу  у власність 
земельну  ділянку № 1004  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.  

3.  Передати   Горщарик Любові Олегівні у власність земельну      
ділянку №  779   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.  

4.  Передати  Павленко Світлані Василівні у власність земельну  
ділянку № 609   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.  
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5.  Передати  Кіндратівій  Валентині Миколаївні   у власність земельну  

ділянку № 836  в садівницькому товаристві "Аграрник" загальною площею     
0,0794 га  (у тому числі по угіддях: площею 0,0794 га –  сади) для  ведення 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

6.  Передати Балян Ліанні Арменівні  у власність земельну                     
ділянку  №  543   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.  

7.  Передати  Джумі Людмилі Миколаївні  у власність земельну  
ділянку № 936    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.  

8.  Передати  Бутенку Сергію Володимировичу   у власність земельну  
ділянку № 899   в садівницькому товаристві "Аграрник" загальною площею     
0,0792 га  (у тому числі по угіддях: площею 0,0792 га –  сади) для  ведення 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

9.  Передати Кіндратіву Олексію Михайловичу    у власність земельну  
ділянку №  882   в садівницькому товаристві "Аграрник" загальною площею     
0,0795 га  (у тому числі по угіддях: площею 0,0795 га –  сади) для  ведення 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення.   

10. Передати  Габдулихсановій Лідії Михайлівні  у власність земельну  
ділянку № 1008   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. 

11. 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 


