
   
  
 
  

 
УКРАЇНА 

 
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
  ДЕСЯТА СЕСІЯ  ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
від  27 жовтня  2011 року                           №  902                                             
 
Про передачу у власність земельних  
ділянок в садівничому  товаристві  
ім. Тимірязєва 
  
 

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 садівничого 
товариства ім. Тимірязєва, 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  Хмарі Валентині Сергіївні у власність земельну  ділянку 
№ 126  в садівничому товаристві ім. Тимірязєва загальною площею             
1172,00 кв. м (у тому числі по угіддях: площею 1172,00  кв. м –  сади) для  
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

2. Передати Люненку Андрію Анатолійовичу   у власність земельну  
ділянку № 208 в садівничому товаристві ім. Тимірязєва загальною площею 
712,00   кв. м (у тому числі по угіддях: площею 712,00 кв. м –  сади) для  
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

3. Передати Злодєєвій Лілії Василівні у власність земельну  ділянку             
№  520 в садівничому товаристві ім. Тимірязєва загальною площею               
450,00 кв. м (у тому числі по угіддях: площею 450,00 кв. м – сади) для  
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

4. Передати  Короп Галині Леонідівні  у власність земельну  ділянку  
№ 868  в садівничому товаристві ім. Тимірязєва загальною площею              
770,00   кв. м (у тому числі по угіддях: площею 770,00 кв. м –  сади) для  
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 
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5. Передати Солопову Володимиру Юрійовичу   у власність земельні  

ділянки №№  936, 937  в  садівничому  товаристві  ім.  Тимірязєва   
загальною площею 876,00  кв. м (у тому числі по угіддях: площею                  
876,00  кв. м –  сади) для ведення садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

6. Передати Вербовому Віктору Григоровичу  у власність земельну  
ділянку № 596  в садівничому товаристві ім. Тимірязєва загальною площею 
463,00 кв. м (у тому числі по угіддях: площею 463,00 кв. м –  сади) для  
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

7.  Передати Грушенковій Ельмірі Альбертівні у власність земельну  
ділянку № 518 в садівничому товаристві ім. Тимірязєва загальною площею 
461,00 кв. м (у тому числі по угіддях: площею  461,00 кв. м –  сади) для  
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

8. Передати  Гурковській Вікторії Валеріївні  у власність земельну  
ділянку №  506 в садівничому товаристві ім. Тимірязєва загальною площею 
457,00 кв. м (у тому числі по угіддях: площею 457,00 кв. м –  сади) для  
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

9. Передати Поліщуку Андрію Володимировичу  у власність земельну  
ділянку № 414  в садівничому товаристві ім. Тимірязєва загальною площею 
665,00 кв. м (у тому числі по угіддях: площею 665,00 кв. м –  сади) для  
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

10. Передати  Жадану Сергію Олексійовичу  у власність земельну  
ділянку № 405   в садівничому товаристві ім. Тимірязєва загальною площею 
752,00  кв. м (у тому числі по угіддях: площею  752,00 кв. м –  сади) для  
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

11. Передати  Гупаловій Людмилі Василівні   у власність земельну  
ділянку № 176    в садівничому товаристві ім. Тимірязєва загальною площею  
0,1200 га (у тому числі по угіддях: площею 0,1200 га –  сади) для  ведення 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

12. Передати  Семеновій Павліні Яківні   у власність земельну  ділянку 
№  805-а   в садівничому товаристві ім. Тимірязєва загальною площею    
0,1008 га (у тому числі по угіддях: площею   0,1008 га –  сади) для  ведення 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

13. Передати Семенову Івану Івановичу  у власність земельну  ділянку 
№ 829 в садівничому товаристві ім. Тимірязєва загальною площею                  
0,1009 га (у тому числі по угіддях: площею  0,1009 га –  сади) для  ведення 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

14. Передати Ковалю Володимиру Кузьмичу у власність земельну  
ділянку № 131 в садівничому товаристві ім. Тимірязєва загальною площею 
700,00  кв. м (у тому числі по угіддях: площею 700,00 кв. м –  сади) для  
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

15. Передати Катренку Сергію Івановичу у власність земельні         
ділянки  №№  916, 917  в  садівничому  товаристві  ім. Тимірязєва  загальною  
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площею   0,0830 га (у тому числі по угіддях: площею 0,0830 га –  сади) для  
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

16. Передати  Макаровській Валентині Василівні   у власність земельну  
ділянку № 411 в садівничому товаристві ім. Тимірязєва загальною площею  
779,00 кв. м (у тому числі по угіддях: площею  779,00 кв. м –  сади) для  
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

17. Передати  Січкару Сергію Андрійовичу  у власність земельну  
ділянку № 198    в садівничому товаристві ім. Тимірязєва загальною площею 
0,0571 га (у тому числі по угіддях: площею 0,0571 га –  сади) для  ведення 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

18. Передати  Андреєвій Ірині Вікторівні у власність земельну  ділянку 
№ 430  в садівничому товаристві ім. Тимірязєва загальною площею 0,0380 га   
(у тому числі по угіддях: 0,0380 га –  сади) для  ведення садівництва за 
рахунок земель  сільськогосподарського призначення. 

19. Передати Кравченко Людмилі Олексіївні у власність земельну  
ділянку №  502  в садівничому товаристві ім. Тимірязєва загальною площею 
453,00 кв. м (у тому числі по угіддях: площею  453,00 кв. м –  сади) для  
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

20. Передати  Ольшевській Олені Олександрівні у власність земельну  
ділянку № 860 в садівничому товаристві ім. Тимірязєва загальною площею 
1056,00 кв. м (у тому числі по угіддях: площею   1056,00  кв. м –  сади) для  
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

21. Передати  Єсипенко Тетяні  Олександрівні  у власність земельну  
ділянку № 661 в садівничому товаристві ім. Тимірязєва загальною площею 
0,0541 га (у тому числі по угіддях: площею 0,0541 га –  сади) для  ведення 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

22. Передати  Гольцовій Тетяні Андріївні у власність земельні  ділянки 
№№ 223, 225 в садівничому товаристві ім. Тимірязєва загальною площею  
0,1200 га (у тому числі по угіддях: площею  0,1200  га –  інші багаторічні 
насадження) для ведення садівництва за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

23. Передати  Полонському Андрію Валерійовичу у власність земельну  
ділянку № 449 в садівничому товаристві ім. Тимірязєва загальною площею 
0,1200 га (у  тому числі по угіддях: площею 0,1174 га –  сади; 0,0026 га – 
землі кемпінгів, будинків для відпочинку або для проведення відпусток) для  
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

24. Передати Кондратенку Олексію Олексійовичу у власність земельну  
ділянку №№ 99, 101 в садівничому товаристві ім. Тимірязєва загальною 
площею 1200,00 кв. м (у тому числі по угіддях: площею 1200,00  кв. м – 
рілля) для  ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

25. Передати Кудлаю Леоніду Дем'яновичу у власність земельну  
ділянку  №  662  в  садівничому товаристві ім. Тимірязєва загальною площею  
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0,0566  га (у тому числі по угіддях: площею 0,0566  кв. м –  сади) для  
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення.  

26. Передати Катренко Ірині Вікторівні  у власність земельні  ділянки 
№№ 918, 919 в садівничому товаристві ім. Тимірязєва загальною площею 
0,0817 га (у тому числі по угіддях: площею 0,0817  га – сади) для  ведення 
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

27. Передати   Засікан Ніні Павлівні  у власність земельну  ділянку             
№ 483 в садівничому товаристві ім. Тимірязєва загальною площею 0,0653 га 
(у тому числі по угіддях: площею 0,0653 га –  сади) для  ведення садівництва 
за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

28. Передати  Зарембі Валерію Павловичу у власність земельну  
ділянку   № 804-а   в садівничому товаристві ім. Тимірязєва загальною 
площею 0,1200  га (у тому числі по угіддях: площею 0,1200  га –  сади) для  
ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

29. 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 


