
 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА  

АДМІНІСТРАЦІЯ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

     25 січня 2012  р.                                                                                         № __25__ 

 

Про   затвердження   списку  садоводів-переселенців 

садових  товариств   «Південтеплоенергомонтаж»  і 

«Аерофлот», земельні ділянки яких розміщені на трасі 

будівництва  трамвайної   лінії   швидкісного   руху 
                  

 

       Керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 № 284 

«Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та 

землекористувачам» та розпорядженнями Київської міської державної 

адміністрації від 30.10.2003 № 2011 «Про створення комісії по вирішенню 

земельних та майнових питань з власниками земельних ділянок садових 

товариств, розміщених на трасі будівництва трамвайної лінії швидкісного руху»  

та від 31.08.2005 № 1627 «Про внесення змін до розпорядження Київської міської 

державної адміністрації від 30.10.2003 № 2011», розглянувши звернення  

Комунального підприємства «Київпастранс»: 

       І. Затвердити список садоводів-землекористувачів садових товариств 

«Аерофлот» та «Південтеплоенергомонтаж», земельні ділянки яких розміщені на 

трасі будівництва наземного рейкового транспорту по вулицях: 2-а лінія, 3-я лінія, 

Будіндустрії та Пілот, Енергетиків (Воскресенські сади), а саме: 

1. Чикалова Наталя Григорівна- власник садової будівлі, споруд та зелених 

насаджень по вул.2-а лінія, ділянка № 40; 

2. Дігтяр Володимир Андрійович -   власник садової будівлі, споруд та 

     зелених насаджень по вул. 2-а, ділянка №41; 

3. Кринецький Іван Іванович  -   власник садової  будівлі,  споруд   та 

     зелених насаджень по вул. 2-а, ділянка № 42; 

4.  Польова Зоя Дмитрівна  -     власник   садової   будівлі,   споруд   та 

     зелених насаджень по вул. 2-а, ділянка № 43; 

5. Мезенцева Лариса Федорівна  -   власник  садової будівлі, споруд та 

     зелених насаджень по вул. 2-а, ділянка № 44; 

6. Панченко Олександра Георгіївна -  власник садової будівлі, споруд та 

     зелених насаджень по вул. 2-а, ділянка № 45; 

7.  Коровкіна Людмила Леонідівна-  власник садової будівлі, споруд та 

     зелених насаджень по вул. 2-а, ділянка № 46; 

8.  Ділянка № 47, вул. 2-а лінія: 

8.1.Васильчук Георгій Федорович -  власник 1/2  садової будівлі і споруд;         



8.2. Горленко Валентина Федорівна – власник 1/2  садової будівлі  і споруд;        

9. Горобець-Роботягова Оксана Володимирівна-  власник садової     

    будівлі,     споруд та зелених насаджень по вул. 2-а, ділянка № 48;      

10. Сорока Володимир Григорович-  власник  садової  будівлі, споруд та 

    зелених насаджень по вул. 2-а, ділянка № 49;      

11. Скорик Алла Іванівна  -  власник садової будівлі, споруд та зелених 

     насаджень по вул. 2-а, ділянка № 50;      

12. Тітенко Павло Васильович  -  власник  садової  будівлі, споруд   та 

    зелених насаджень по вул. 2-а, ділянка № 51;      

13. Докучаєва Олена Володимирівна-  власник садової будівлі, споруд 

    та зелених насаджень по вул. 2-а, ділянка № 52;      

14. Троїцька Міра Павлівна -   власник  садової  будівлі, споруд   та 

    зелених насаджень по вул. 2-а, ділянка № 53;      

15. Жарова Світлана Іванівна -   власник  садової  будівлі, споруд та 

    зелених насаджень по вул. 2-а, ділянка № 54;      

16. Дягілєва Олександра Львівна-   власник  садової будівлі, споруд та 

    зелених насаджень по вул. 2-а, ділянка № 55;      

17. Дерибас Олена Борисівна -  власник  садової  будівлі, споруд  та 

     зелених насаджень по вул. 2-а, ділянка № 56;      

18. Арбузов Олексій Мусійович-   власник садової будівлі, споруд та 

    зелених насаджень по вул. 2-а, ділянка № 57;      

19. Семенюта Григорій Федорович -  власник садової будівлі, споруд та 

    зелених насаджень по вул. 2-а, ділянка № 58;      

20. Куций Євген Васильович -  власник садової будівлі, споруд та 

    зелених насаджень по вул. 2-а, ділянка № 58А;      

21. Пачкаєва Валентина Василівна-   власник садової будівлі, споруд та 

     зелених насаджень по вул. 2-а, ділянка № 59;      

22. Степанюк Ірина Аркадіївна  -  власник садової будівлі, споруд та 

     зелених насаджень по вул. 2-а, ділянка № 60;      

23. Нагорна Людмила Петрівна -   власник садової будівлі, споруд та 

     зелених насаджень по вул. 2-а, ділянка № 61;      

24. Фесенко Надія Володимирівна - власник садової будівлі, споруд та 

     зелених насаджень по вул. 2-а, ділянка № 62;      

25. Штанько Тетяна  Володимирівна-  власник садової будівлі, споруд та 

     зелених насаджень по вул. 2-а, ділянка № 63;      

26. Кравчук Людмила Степанівна - власник садової будівлі, споруд та 

     зелених насаджень по вул. 2-а, ділянка №  64;      

27. Кабанова Тетяна Миколаївна - власник садової будівлі, споруд та 

     зелених насаджень по вул. 2-а, ділянка № 65;      

28. Вдовін Євген Іванович - власник садової будівлі, споруд та     зелених 

      насаджень по вул. 2-а, ділянка № 66;      

29. Данілін Микола Олексійович – власник   садової будівлі, споруд та 

     зелених насаджень по вул. 2-а, ділянка № 67;      

30. Ястремська Олена Володимирівна-  власник садової будівлі, споруд та 

зелених насаджень по вул. 2-а, ділянка № 68;      

31. Курманенко Галина Тимофіївна - власник садової будівлі, споруд та 

     зелених насаджень по вул. 2-а, ділянка № 69;      



32. Остапенко Віктор Олександрович-  власник садової будівлі, споруд  

      та зелених насаджень по вул. 2-а, ділянка № 70;           

33. Булгакова  Наталія Володимирівна - власник садової будівлі, споруд  

      та зелених насаджень по вул. 2-а, ділянка № 71;           

34. Кузьмінський Олександр Валерійович -  власник садової будівлі,     

      споруд та зелених насаджень по вул. 2-а, ділянка № 72;       

35. Гончаров  Леонід Васильович -  власник садової будівлі,    споруд та 

      зелених насаджень по вул. 2-а, ділянка № 73;       

36. Шмігідін Віктор Григорович - власник садової будівлі,    споруд та 

      зелених насаджень по вул. 2-а, ділянка № 74;       

37. Фатєєва Світлана Павлівна - власник садової будівлі,    споруд та 

      зелених насаджень по вул. 2-а, ділянка № 75;       

38. Бадахов Олег Русланович - власник садової будівлі,    споруд та 

      зелених насаджень по вул. 2-а, ділянка № 76;       

39. Абоніна Діана Олександрівна -  власник садової будівлі,    споруд та 

      зелених насаджень по вул. 2-а, ділянка № 77;       

40. Борисовський Валерій Миколайович - власник садової будівлі,          

      споруд  та зелених насаджень по вул. 2-а, ділянка № 77А;       

41. Бурикіна Людмила Веніамінівна - власник садової будівлі, споруд           

      Та  зелених насаджень по вул. 2-а, ділянка № 77Б;       

42. Бринза Ігор Васильович, власнику садової будівлі,   споруд та  

      зелених     насаджень по вул. 2-а, ділянка № 77В;       

43. Ділянка № 132, вул. Будіндустрії: 

43.1. Флора Лариса Іванівна – власник 1/2 садової будівлі і споруд ;        

43.2. Науменко Віктор Іванович – власник 1/2  садової будівлі  і споруд;        

44. Стадник Михайло Григорович -   власник садової будівлі,     

      споруд та зелених насаджень по вул. Будіндустрії, ділянка № 133;       

45. Грищенко Михайло Антонович -  власник садової будівлі,     

      споруд та зелених насаджень по вул. Будіндустрії, ділянка № 134;       

46. Серьогіна Галина Миколаївна-  власник садової будівлі,     

      споруд та зелених насаджень по вул. Будіндустрії, ділянка № 135;       

47. Ігнатенко Галина Давидівна - власник садової будівлі,     

      споруд та зелених насаджень по вул. Будіндустрії, ділянка № 136;       

48. Сніжко Ганна Михайлівна-  власник садової будівлі,     

      споруд та зелених насаджень по вул. Будіндустрії, ділянка № 146;       

49. Ременюк Віра Іванівна -  власник садової будівлі,     

      споруд та зелених насаджень по вул. Будіндустрії, ділянка № 147;       

50. Ходонович Олена Микитівна -  власник садової будівлі,    споруд 

      та зелених насаджень по вул. Будіндустрії, ділянка № 148;       

51. Пліщук Олена Петрівна -  власник садової будівлі,   споруд та зелених     

      насаджень по вул. Будіндустрії, ділянка № 150;       

52. Біленький Володимир Львович - власник садової будівлі, споруд 

      та зелених насаджень по вул. Будіндустрії, ділянка № 155;       

53. Федоткіна Алла Павлівна -   власник садової будівлі,      споруд та    

      зелених насаджень по вул. Будіндустрії, ділянка № 156;       

54. Кузовкова Ольга Євгеніївна – власник  садової будівлі,  споруд та   

      зелених насаджень по вул. Пілот, ділянка № 20;       



55. Васєнцова Віра Григорівна -   власник садової будівлі,    споруд та 

      зелених насаджень по вул. Пілот, ділянка № 21;       

56. Олійник Валентина Дем’янівна -  власник садової будівлі, споруд та     

      зелених насаджень по вул. Пілот, ділянка № 22;       

57. Луньова Неля Іванівна - власник садової будівлі,    споруд та зелених 

      насаджень по вул. Пілот, ділянка № 23;       

58. Нечипоренко Сергій Іванович - власник садової будівлі,    споруд та 

      зелених насаджень по вул. Пілот, ділянка № 24;      

59. Оснач Ірина Василівна -  власник   садової    будівлі,    споруд та     

      зелених  насаджень по вул. Пілот, ділянка № 25;       

60. Лєтунова Євдокія Йосипівна - власник садової будівлі,    споруд та 

      зелених насаджень по вул. Пілот, ділянка № 25А;       

61. Трач Віра Мефодіївна-  власник садової будівлі,    споруд та зелених 

      насаджень по вул. Пілот, ділянка № 26;       

62. Литвиненко Тетяна Сергіївна - власник садової будівлі,    споруд та 

      зелених насаджень по вул. Пілот, ділянка № 27.       

     ІІ. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника голови Кравченка С.О. 

 

 

    Голова                                                                                            О.Шевчук             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


