
 ПРОЕКТ № 46 
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

  СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від «____»__________ 2015 року                № ____                                          
 

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 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. Затвердити Шульзі Альбіні Сергіївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) безоплатно у власність для ведення садівництва в садовому 
товаристві "Червона зірка", ділянку № 377. 

1.1. Передати Шульзі Альбіні Сергіївні у власність земельну ділянку 
№ 377, (кадастровий номер 3510100000:10:092:0539) в садовому товаристві 
"Червона зірка" загальною площею 0,0600 га – сади, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

2. Затвердити Шенкевич Вікторії Миколаївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) безоплатно у власність для ведення садівництва в садовому 
товаристві "Червона зірка", ділянку № 484. 

2.1. Передати Шенкевич Вікторії Миколаївні у власність земельну 
ділянку № 484, (кадастровий номер 3510100000:10:092:0513) в садовому 
товаристві "Червона зірка" загальною площею 0,0663  га (у  тому числі по 
угіддях: площею 0,0647 га – землі садів, 0,0016 га – землі кемпінгів, будинків 
для відпочинку або проведення відпусток) для ведення садівництва  
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

3. Затвердити Старовотенку Олександру Олександровичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 
натурі (на місцевості) безоплатно у власність для ведення садівництва в 
садівницькому товаристві "Дружба", ділянки № 579, 581. 
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3.1. Передати Старовотенко Олександру Олександровичу у власність 

земельні ділянки № 579, 581, (кадастровий номер 3510100000:12:064:0436) в 
садівницькому товаристві "Дружба" загальною площею 0,0990 га – сади,  
для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

4.  Затвердити Губрій Тамарі Дмитрівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) безоплатно у власність для ведення садівництва в садівницькому 
товаристві "Дружба", ділянки № 347, 349. 

4.1. Передати Губрій Тамарі Дмитрівні  у власність земельні ділянки  
№  347, 349, (кадастровий номер 3510100000:12:064:0440) в садівницькому 
товаристві "Дружба" загальною площею 0,1200 га – сади,  
для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

5. Затвердити Гайдаєнку Олександру Миколайовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 
натурі (на місцевості) безоплатно у власність для ведення садівництва в 
садовому товаристві "Будівельник", ділянки № 184, 185. 

5.1. Передати Гайдаєнку Олександру Миколайовичу у власність 
земельні ділянки в садовому товаристві "Будівельник" загальною  
площею 0,1200  га, з них: ділянка № 184 (кадастровий  
номер 3510100000:10:075:0135) площею 0,0150 га та ділянка № 185 
(кадастровий номер 510100000:10:075:0136) площею 0,1050 га – сади,  
для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення . 

 6. Затвердити Гусаковій Надії Олександрівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) безоплатно у власність для ведення садівництва в садовому 
товаристві "50 років Жовтня", ділянка № 92. 

6.1. Передати Гусаковій Надії Олександрівні  у власність земельну 
ділянку № 92, (кадастровий номер 3510100000:10:092:0538) в садовому 
товаристві "50 років Жовтня" загальною площею 0,0646 га – сади,  
для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

7. Затвердити Степанову Кирилу Васильовичу технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) безоплатно у власність для ведення садівництва в садовому 
товаристві "50 років Жовтня", ділянка № 368. 

7.1. Передати  Степанову Кирилу Васильовичу у власність земельну 
ділянку № 368, (кадастровий номер 3510100000:10:092:0543) в садовому 
товаристві "50 років Жовтня" загальною площею 0,0679 га – сади,  
для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 
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8. Затвердити Романській Олені Володимирівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) безоплатно у власність для ведення садівництва в садівничому 
товаристві "ім. Тимірязєва", ділянки №  614, 686. 

8.1. Передати Романській Олені Володимирівні у власність  
земельні ділянки в садівничому товаристві "ім. Тимірязєва" загальною  
площею 0,0887 га, з них: ділянка № 614 (кадастровий  
номер 3510100000:06:036:0054) площею 0,0450 га та ділянка № 686 
(кадастровий номер 510100000:06:036:0245) площею 0,0437 га – сади,  
для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення . 

9. Затвердити Козловському Володимиру Михайловичу 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 № 84. 

9.1. Передати Козловському Володимиру Михайловичу у власність 
земельну ділянку № 84, (кадастровий номер 3510100000:06:036:0246) в 
садівничому товаристві "ім. Тимірязєва" загальною площею 0,0664  га – сади,  
для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

10. Затвердити Кривенко Катерині Анатоліївні 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 № 627. 

10.1. Передати Кривенко Катерині Анатоліївні у власність земельну 
ділянку № 627, (кадастровий номер 3510100000:06:036:0248) в садівничому 
товаристві "ім. Тимірязєва" загальною площею 0,0455 га – сади,  
для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

11. Затвердити Виноградовій Наталі Валеріївні 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 № 347. 

11.1. Передати  Виноградовій Наталі Валеріївні у власність земельну 
ділянку № 347, (кадастровий номер 3510100000:06:036:0247) в садівничому 
товаристві "ім. Тимірязєва" загальною площею 0,0600 га – сади,  
для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

12. Затвердити Бобик Анні Володимирівні 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 № 575. 

12.1. Передати Бобик Анні Володимирівні у власність земельну 
ділянку № 575, (кадастровий номер 3510100000:06:036:0244) в садівничому 
товаристві "ім. Тимірязєва" загальною площею 0,0473 га – сади,  
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для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

 13. Затвердити Кардаш Валентині Миколаївні технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) безоплатно у власність для ведення садівництва в садовому 
товаристві "Червона зірка", ділянку № 112-а. 

13.1. Передати Кардаш Валентині Миколаївні у власність земельну 
ділянку № 112-а, (кадастровий номер 3510100000:10:092:0537) в садовому 
товаристві "Червона зірка" загальною площею 0,0600 га – сади, для ведення 
садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

14. Затвердити Сторчовому Андрію Олексійовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) безоплатно у власність для ведення садівництва в 
садовому товаристві "Червона зірка", ділянку № 496. 

14.1. Передати Сторчовому Андрію Олексійовичу у власність земельну 
ділянку № 496, (кадастровий номер 3510100000:10:092:0546) в садовому 
товаристві "Червона зірка" загальною площею 0,0776 га – сади, для ведення 
садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

15. Затвердити Гончаровій Світлані Олександрівні технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) безоплатно у власність для ведення садівництва в 
садовому товаристві "Червона зірка", ділянку № 351. 

15.1. Передати Гончаровій Світлані Олександрівні у власність 
земельну ділянку № 351, (кадастровий номер 3510100000:10:092:0514) в 
садовому товаристві "Червона зірка" загальною площею 0,0559 га – сади, для 
ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

16. Затвердити Чоботар Валентині Євгеніївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) безоплатно у власність для ведення садівництва в садовому 
товаристві "Червона зірка", ділянку № 476. 

16.1. Передати Чоботар Валентині Євгеніївні у власність земельну 
ділянку № 476, (кадастровий номер 3510100000:10:092:0544) в садовому 
товаристві "Червона зірка" загальною площею 0,0637 га – сади, для ведення 
садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

17. Затвердити Бабію Віктору Анатолійовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) безоплатно у власність для ведення садівництва в садовому 
товаристві "Червона зірка", ділянку № 164. 

17.1. Передати  Бабію Віктору Анатолійовичу у власність земельну 
ділянку № 164, (кадастровий номер 3510100000:10:092:0547) в садовому 
товаристві "Червона зірка" загальною площею 0,0643 га – сади, для ведення  
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садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

18. Затвердити Осипенку Олександру Володимировичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) безоплатно у власність для ведення садівництва в 
садовому товаристві "Червона зірка", ділянку № 137. 

18.1. Передати  Осипенку Олександру Володимировичу у власність 
земельну ділянку № 137, (кадастровий номер 3510100000:10:092:0541) в 
садовому товаристві "Червона зірка" загальною площею 0,0508 га – сади, для 
ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

19. Затвердити Можному Артему Олеговичу  технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) безоплатно у власність для ведення садівництва в садівницькому 
товаристві "Аграрник", ділянку № 386. 

19.1. Передати  Можному Артему Олеговичу у власність земельну 
ділянку № 386, (кадастровий номер 3510100000:02:013:0635) в 
садівницькому товаристві "Аграрник" загальною площею 0,0800 га – сади, 
для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

 20. Затвердити Кошовому Роману Васильовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) безоплатно у власність для ведення садівництва в 
садівницькому товаристві "Аграрник", ділянку № 443. 

20.1. Передати  Кошовому Роману Васильовичу  у власність земельну 
ділянку № 443, (кадастровий номер 3510100000:02:013:0637) в 
садівницькому товаристві "Аграрник" загальною площею 0,0786 га – сади, 
для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

21. Затвердити Митрофановій Тамілі Петрівні технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) безоплатно у власність для ведення садівництва в садівницькому 
товаристві "Аграрник", ділянку № 295. 

21.1. Передати Митрофановій Тамілі Петрівні у власність земельну 
ділянку № 295, (кадастровий номер 3510100000:02:013:0636) в 
садівницькому товаристві "Аграрник" загальною площею 0,0758 га – сади, 
для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

22. Затвердити Вовенку Віктору Павловичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) безоплатно у власність для ведення садівництва в садовому 
товаристві "50 років Жовтня", ділянка № 301. 

22.1. Передати  Вовенку Віктору Павловичу у власність земельну 
ділянку № 301, (кадастровий номер 3510100000:10:092:0529) в садовому 
товаристві "50 років Жовтня" загальною площею 0,0618 га – сади,  
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для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

23. Затвердити Непотенку Антону Павловичу технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) безоплатно у власність для ведення садівництва в садовому 
товаристві "50 років Жовтня", ділянка № 149. 

23.1. Передати Непотенку Антону Павловичу у власність земельну 
ділянку № 149, (кадастровий номер 3510100000:10:092:0548) в садовому 
товаристві "50 років Жовтня" загальною площею 0,0594 га – сади,  
для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

24. Затвердити Тітченко Наталії Володимирівні технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) безоплатно у власність для ведення садівництва в 
садовому товаристві "50 років Жовтня", ділянка № 275. 

24.1. Передати Тітченко Наталії Володимирівні у власність земельну 
ділянку № 275, (кадастровий номер 3510100000:10:092:0542) в садовому 
товаристві "50 років Жовтня" загальною площею 0,0610 га – сади,  
для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

25. Затвердити Снісаренко Вірі Павлівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) безоплатно у власність для ведення садівництва в садовому 
товаристві "Тюльпан", ділянка № 17. 

25.1. Передати Снісаренко Вірі Павлівні у власність земельну  
ділянку № 17, (кадастровий номер 3510100000:02:009:0020) в садовому 
товаристві "Тюльпан" загальною площею 0,0715 га – сади, для ведення 
садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

26. Затвердити Кучеренку Василю Дмитровичу технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) безоплатно у власність для ведення садівництва в садівницькому 
товаристві "Дружба", ділянка № 154. 

26.1. Передати Кучеренку Василю Дмитровичу у власність земельну 
ділянку № 154, (кадастровий номер 3510100000:12:064:0441) в 
садівницькому товаристві "Дружба" загальною площею 0,1200 га – сади, для 
ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

27. Затвердити Мацюк Софії Іванівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) безоплатно у власність для ведення садівництва в міському 
товаристві садоводов-любителів "Будівельник", ділянка № 111. 

27.1. Передати Мацюк Софії Іванівні у власність земельну  
ділянку №  111, (кадастровий номер 3510100000:10:075:0138) в міському 
товаристві садоводов-любителів "Будівельник" загальною  
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площею 0,0524 га – сади, для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення. 

28. Затвердити Алдошиній Світлані Анатоліївні технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) безоплатно у власність для ведення садівництва в 
міському товаристві садоводов-любителів "Будівельник", ділянку № 117. 

28.1. Передати   у власність земельну ділянку № 117, (кадастровий 
номер 3510100000:10:075:0139) в міському товаристві садоводов-любителів 
"Будівельник" загальною площею 0,0487 га – сади, для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

29. Затвердити Гаращенко Тамарі Іванівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) безоплатно у власність для ведення садівництва в садовому 
товаристві "Урожай", ділянку № 14. 

29.1. Передати Гаращенко Тамарі Іванівні у власність земельну 
ділянку № 14, (кадастровий номер 3510100000:10:075:0140) в садовому 
товаристві "Урожай" загальною площею 0,0511 га – сади, для ведення 
садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

30. Затвердити Левківській Юлії Євгенівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) безоплатно у власність для ведення садівництва в садовому 
товаристві "Урожай", ділянку № 90. 

30.1. Передати Левківській Юлії Євгенівні у власність земельну 
ділянку № 90, (кадастровий номер 3510100000:10:075:0141) в садовому 
товаристві "Урожай" загальною площею 0,0668 га – сади, для ведення 
садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

31. Затвердити Гордуз Ользі Дмитрівні 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 № 190. 

31.1. Передати Гордуз Ользі Дмитрівні  у власність земельну ділянку 
№ 190, (кадастровий номер 3510100000:06:036:0249) в садівничому 
товаристві "ім. Тимірязєва" загальною площею 0,0560 га – сади,  
для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

32. Затвердити Шаргуленко Ірині Іванівні 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 № 346. 

32.1. Передати Шаргуленко Ірині Іванівні у власність земельну ділянку 
№ 346, (кадастровий номер 3510100000:06:036:0250) в садівничому 
товаристві "ім. Тимірязєва" загальною площею 0,0609 га – сади,  
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для ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

33. Затвердити Гончаренку Валерію Сергійовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 
натурі (на місцевості) безоплатно у власність для ведення садівництва в 
садівницькому товаристві "Дружба", ділянки № 1263,1264. 

33.1. Передати Гончаренку Валерію Сергійовичу у власність земельні 
ділянки № 1263, 1264, (кадастровий номер 3510100000:12:064:0443) в 
садівницькому товаристві "Дружба" загальною площею 0,1200 га – сади, для 
ведення садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення. 

34. Затвердити Ємцю Сергію Володимировичу 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 № 24. 

34.1. Передати Ємцю Сергію Володимировичу у власність земельну 
ділянку № 24 (кадастровий номер 3510100000:15:095:0081) в садовому 
товаристві "Восход-1" загальною площею 0,0518 га – сади, для ведення 
садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

35. Затвердити Азатьяну Роману 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 № 1. 

35.1. Передати Азатьяну Роману Миколайовичу  у власність земельну 
ділянку №  1 (кадастровий номер 3510100000:15:095:0080) в садовому 
товаристві "Восход-1" загальною площею 0,0698 га – сади, для ведення 
садівництва (КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

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

37. 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 Литвина Г.М. 

 
 
 

Міський голова                                                                        А.Райкович 
 
 
 
 
Антонова 22 09 49 
  


