
 
ПРОЕКТ № 37 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від «__» ______ 2016 року        № _____ 
 

Про передачу у власність  
земельних ділянок учасникам АТО 
 

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 55 Закону України “Про 
землеустрій”, статтями 12, 116, 118, 121, 126 Земельного кодексу України та  
розглянувши звернення громадян (учасників АТО), проекти землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок, Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити Болгаренку Андрію Леонідовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Петра Чубинського, 21 загальною площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

1.1. Передати Болгаренку Андрію Леонідовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:413:0136) по  
вул. Петра Чубинського, 21 загальною площею 0,1000 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01)  за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

2. Затвердити Прихідьку Віталію Івановичу проект землеустрою            
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                             
вул. Батальйонній, 48 загальною площею 0,0918 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

2.1. Передати Прихідьку Віталію Івановичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0323) по  
вул. Батальйонній, 48 загальною площею 0,0918 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

3. Затвердити Шевченку Олегу Сергійовичу проект землеустрою             
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                          
вул. Батальйонній, 1 загальною площею 0,0918 га для будівництва та 
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обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

3.1. Передати Шевченку Олегу Сергійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0308)                  
по вул. Батальйонній, 1 загальною площею 0,0918 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

4. Затвердити Рибалку Віталію Вікторовичу проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Героїв АТО, 59 загальною площею 0,0909 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

4.1. Передати Рибалку Віталію Вікторовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0287) по  
вул. Героїв АТО, 59 загальною площею 0,0909 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01)  за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

5. Затвердити Цуркану Олександру Володимировичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Волонтерській, 44 загальною площею 0,0909 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

5.1. Передати Цуркану Олександру Володимировичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0331) по  
вул. Волонтерській, 44 загальною площею 0,0909 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

6. Затвердити Лісовському Юрію Вікторовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Героїв АТО, 22 загальною площею 0,0927 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

6.1. Передати Лісовському Юрію Вікторовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0324) по  
вул. Героїв АТО, 22 загальною площею 0,0927 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01)  за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

7. Затвердити Олійнику Віталію Юрійовичу проект землеустрою           
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                       
пров. Героїв АТО, 8 загальною площею 0,0918 га для будівництва та 
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обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

7.1. Передати Олійнику Віталію Юрійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0279) по  
пров. Героїв АТО, 8 загальною площею 0,0918 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

8. Затвердити Волошинову Ігорю Миколайовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Героїв АТО, 29 загальною площею 0,0910 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

8.1. Передати Волошинову Ігорю Миколайовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0249) по  
вул. Героїв АТО, 29 загальною площею 0,0910 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01)  за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

9. Затвердити Волосяну Віктору Івановичу проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Катранівській, 28 загальною площею 0,0926 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

9.1. Передати Волосяну Віктору Івановичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0293) по  
вул. Катранівській, 28 загальною площею 0,0926 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

10. Затвердити Леонтюку Геннадію Віталійовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Кущівській, 38 загальною площею 0,0918 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

10.1. Передати Леонтюку Геннадію Віталійовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0267) по  
вул. Кущівській, 38 загальною площею 0,0918 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

11. Затвердити Грисенку Віктору Володимировичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Батальйонній, 6 загальною площею 0,0918 га для будівництва та 
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обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

11.1. Передати Грисенку Віктору Володимировичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0304) по  
вул. Батальйонній, 6 загальною площею 0,0918 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

12. Затвердити Зайцу Олексію Володимировичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Волонтерській, 29 загальною площею 0,0909 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

12.1. Передати Зайцу Олексію Володимировичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0309) по  
вул. Волонтерській, 29 загальною площею 0,0909 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01)  за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

13. Затвердити Безкровній Марині Олександрівні проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Волонтерській, 37 загальною площею 0,0910 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

13.1. Передати Безкровній Марині Олександрівні безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0274) по  
вул. Волонтерській, 37 загальною площею 0,0910 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01)  за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

14. Затвердити Сороці Максиму Сергійовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Кущівській, 28 загальною площею 0,0918 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

14.1. Передати Сороці Максиму Сергійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0266) по  
вул. Кущівській, 28 загальною площею 0,0918 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01)  за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

15. Затвердити Марченку Володимиру Олексійовичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Кущівській, 41 загальною площею 0,0927 га для будівництва та 
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обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

15.1. Передати Марченку Володимиру Олексійовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0276) по  
вул. Кущівській, 41 загальною площею 0,0927 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01)  за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

16. Затвердити Прокутку Анатолію Вікторовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по               
пров. Героїв АТО, 17 загальною площею 0,0918 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

16.1. Передати Прокутку Анатолію Вікторовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0271) по  
пров. Героїв АТО, 17 загальною площею 0,0918 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

17. Затвердити Дрюченку Артему Миколайовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
пров. Героїв АТО, 13 загальною площею 0,0918 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

17.1. Передати Дрюченку Артему Миколайовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0328) по  
пров. Героїв АТО, 13 загальною площею 0,0918 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01)  за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

18. Затвердити Нікітенку Роману Анатолійовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Батальйонній, 38 загальною площею 0,0918 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

18.1. Передати Нікітенку Роману Анатолійовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0264) по  
вул. Батальйонній, 38 загальною площею 0,0918 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01)  за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

19. Затвердити Стеценку Валерію Володимировичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                            
вул. Кущівській, 10 загальною площею 0,0918 га для будівництва та 
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обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

19.1. Передати Стеценку Валерію Володимировичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0319) по  
вул. Кущівській, 10 загальною площею 0,0918 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01)  за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

20. Затвердити Лихолєтову Володимиру Миколайовичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Григоровича, 14 загальною площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

20.1. Передати Лихолєтову Володимиру Миколайовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:413:0135) по  
вул. Григоровича, 14 загальною площею 0,1000 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

21. Затвердити Сороці Олександру Олександровичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                   
вул. Батальйонній, 46 загальною площею 0,0918 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

21.1. Передати Сороці Олександру Олександровичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0251) по  
вул. Батальйонній, 46 загальною площею 0,0918 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01)  за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

22. Затвердити Михайленку Сергію Анатолійовичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Волонтерській, 51 загальною площею 0,0971 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

22.1. Передати Михайленку Сергію Анатолійовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0327) по  
вул. Волонтерській, 51 загальною площею 0,0971 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

23. Затвердити Водолазському Андрію Васильовичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Кущівській, 42 загальною площею 0,0918 га для будівництва та 
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обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

23.1. Передати Водолазському Андрію Васильовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0326) по  
вул. Кущівській, 42 загальною площею 0,0918 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01)  за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

24. Затвердити Логвіну Олександру Михайловичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
пров. Волонтерському, 10 загальною площею 0,0918 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

24.1. Передати Логвіну Олександру Михайловичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0272) по  
пров. Волонтерському, 10 загальною площею 0,0918 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01)  за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

25. Затвердити Ружинському Віктору Миколайовичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Кущівській, 44 загальною площею 0,0918 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

25.1. Передати Ружинському Віктору Миколайовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0318) по  
вул. Кущівській, 44 загальною площею 0,0918 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01)  за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

26. Затвердити Андрійчуку Тарасу Васильовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Генерала Родимцева, 120 загальною площею 0,0967 га для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

26.1. Передати Андрійчуку Тарасу Васильовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0333) по  
вул. Генерала Родимцева, 120 загальною площею 0,0967 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01)  за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

27. Затвердити Заворотнюку Дмитру Миколайовичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Кущівській, 54 загальною площею 0,0918 га для будівництва та 
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обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

27.1. Передати Заворотнюку Дмитру Миколайовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0322) по  
вул. Кущівській, 54 загальною площею 0,0918 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

28. Затвердити Левинтиру Петру Петровичу проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                           
вул. Батальйонній, 42 загальною площею 0,0918 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

28.1. Передати Левинтиру Петру Петровичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0334) по  
вул. Батальйонній, 42 загальною площею 0,0918 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

29. Затвердити Шишці (Шишка) Олексію Васильовичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
пров. Волонтерському, 12 загальною площею 0,0899 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

29.1. Передати Шишці (Шишка) Олексію Васильовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0282) по  
пров. Волонтерському, 12 загальною площею 0,0899 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

30. Затвердити Сові Миколі Миколайовичу проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Кущівській, 1 загальною площею 0,0927 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

30.1. Передати Сові Миколі Миколайовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0252) по  
вул. Кущівській, 1 загальною площею 0,0927 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

31. Затвердити Харитоненку Євгену Валерійовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Батальйонній, 21 загальною площею 0,0918 га для будівництва та 
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обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

31.1. Передати Харитоненку Євгену Валерійовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0325) по  
вул. Батальйонній, 21 загальною площею 0,0918 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

32. Затвердити Чайці Євгенію Анатолійовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Художника Їжакевича, 17 загальною площею 0,0914 га для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

32.1. Передати Чайці Євгенію Анатолійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:50:437:0061) по  
вул. Художника Їжакевича, 17 загальною площею 0,0914 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

33. Затвердити Гушану Володимиру Георгійовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки в                 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник»), земельна 
ділянка № 248 загальною площею 0,0800 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

33.1. Передати Гушану Володимиру Георгійовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:02:028:0285) в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник»), земельна 
ділянка № 248 загальною площею 0,0800 га – землі одно- та двоповерхової 
житлової забудови, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01) за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

34. Затвердити Куценку Артему Анатолійовичу проект землеустрою            
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки в                 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник»), земельна 
ділянка № 94 загальною площею 0,0907 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

34.1. Передати Куценку Артему Анатолійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:02:028:0284) в                         
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник»), земельна 
ділянка № 94 загальною площею 0,0918 га – землі одно- та двоповерхової 
житлової забудови, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01) за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 
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35. Затвердити Городецькому Василю Петровичу проект             
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки             
по вул. Садовій (біля будинку № 61) загальною площею 0,0958 га для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

35.1. Передати Городецькому Василю Петровичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:39:338:0181)           
по вул. Садовій (біля будинку № 61) загальною площею 0,0958 га – землі 
одно- та двоповерхової житлової забудови, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

36. Затвердити Хромею Євгену Миколайовичу проект             
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки             
по пров. Курінному загальною площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

36.1. Передати Хромею Євгену Миколайовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:02:028:0287)                             
по пров. Курінному загальною площею 0,1000 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

37. Затвердити Олійнику Євгенію Миколайовичу проект             
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки             
по вул. Катранівській, 6 загальною площею 0,0918 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

37.1. Передати Олійнику Євгенію Миколайовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0343)             
по вул. Катранівській, 6 загальною площею 0,0918 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

38. Затвердити Савченку Олександру Миколайовичу проект             
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки             
по пров. Гвардійському, 7 загальною площею 0,0918 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

38.1. Передати Савченку Олександру Миколайовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0350)                             
по пров. Гвардійському, 7 загальною площею 0,0918 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 
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39. Затвердити Торопу Михайлу Сергійовичу проект             
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки             
в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник»), земельна 
ділянка № 108 загальною площею 0,0800 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

39.1. Передати Торопу Михайлу Сергійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:02:028:0288)                            
в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник»), земельна 
ділянка № 108 загальною площею 0,0800 га – землі одно- та двоповерхової 
житлової забудови, для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01) за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

40. Затвердити Метлінському Миколі Володимировичу проект             
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки             
по вул. Батальйонній, 11 загальною площею 0,0918 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

40.1. Передати Метлінському Миколі Володимировичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0246)                             
по вул. Батальйонній, 11 загальною площею 0,0918 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

41. Затвердити Фрунзе Івану Миколайовичу проект             
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки             
по вул. Кущівській, 39 загальною площею 0,0927 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

41.1. Передати Фрунзе Івану Миколайовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0351)                             
по вул. Кущівській, 39 загальною площею 0,0927 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

42. Затвердити Мошнягулу Сергію Івановичу проект             
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки             
по пров. Експериментальному, 9 загальною площею 0,0945 га для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

42.1. Передати Мошнягулу Сергію Івановичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0353)                             
по пров. Експериментальному, 9 загальною площею 0,0945 га – землі одно- 
та двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
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жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

43. Затвердити Середі Андрію Сергійовичу проект землеустрою                
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки             
по пров. Експериментальному, 11 загальною площею 0,0920 га для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

43.1. Передати Середі Андрію Сергійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0355)                             
по пров. Експериментальному, 11 загальною площею 0,0920 га – землі одно- 
та двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

44. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради                          
від 24.02.2015 № 3984 "Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам АТО", а саме в 
пункті 23 рішення слово "Ігоревичу" замінити на слово "Ігоровичу". 

44.1. Затвердити Зайцеву Івану Ігоровичу проект землеустрою             
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки                            
по вул. Кущівській, 35 загальною площею 0,0927 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

44.2. Передати Зайцеву Івану Ігоровичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0354)                             
по вул. Кущівській, 35 загальною площею 0,0927 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

45. Затвердити Шевченку Миколі Володимировичу проект             
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки             
по пров. Експериментальному, 17 загальною площею 0,0920 га для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

45.1. Передати Шевченку Миколі Володимировичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0338)                             
по пров. Експериментальному, 17 загальною площею 0,0920 га – землі одно- 
та двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

46. Затвердити Буценку Анатолію Івановичу проект             
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки             
по вул. Катранівській, 11 загальною площею 0,0918 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  
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46.1. Передати Буценку Анатолію Івановичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0347)                             
по вул. Катранівській, 11 загальною площею 0,0918 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

47. Затвердити Шаповалу Дмитру Сергійовичу проект             
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки             
по вул. Катранівській, 16 загальною площею 0,0918 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

47.1. Передати Шаповалу Дмитру Сергійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0337)                             
по вул. Катранівській, 16 загальною площею 0,0918 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

48. Затвердити Голікову Олександру Георгійовичу проект             
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки             
по вул. Волонтерській, 2 загальною площею 0,0962 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

48.1. Передати Голікову Олександру Георгійовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0345)                             
по вул. Волонтерській, 2 загальною площею 0,0962 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

49. Затвердити Ямці Анатолію Вікторовичу проект             
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки             
по вул. Батальйонній, 8 загальною площею 0,0918 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

49.1. Передати Ямці Анатолію Вікторовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0341)              
по вул. Батальйонній, 8 загальною площею 0,0918 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

50. Затвердити Козонку Вадиму Миколайовичу проект             
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки             
по вул. Кущівській, 31 загальною площею 0,0927 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  
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50.1. Передати Козонку Вадиму Миколайовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0305)                             
по вул. Кущівській, 31 загальною площею 0,0927 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

51. Затвердити Науменку Олегу Вікторовичу проект             
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки             
по вул. Батальйонній, 25 загальною площею 0,0918 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

51.1. Передати Науменку Олегу Вікторовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0344)                             
по вул. Батальйонній, 25 загальною площею 0,0918 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

52. Затвердити Баркару Євгенію Олександровичу проект             
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки             
по вул. Катранівській, 18 загальною площею 0,0918 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

52.1. Передати Баркару Євгенію Олександровичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0358)                             
по вул. Катранівській, 18 загальною площею 0,0918 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

53. Затвердити Рєпіну Дмитру Володимировичу проект             
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки             
по пров. Експериментальному, 15 загальною площею 0,0920 га для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

53.1. Передати Рєпіну Дмитру Володимировичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0357)                             
по пров. Експериментальному, 15 загальною площею 0,0920 га – землі одно- 
та двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

54. Затвердити Марченку Олександру Миколайовичу проект             
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки             
по пров. Експериментальному, 19 загальною площею 0,0920 га для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  
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54.1. Передати Марченку Олександру Миколайовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0346)                             
по пров. Експериментальному, 19 загальною площею 0,0920 га – землі одно- 
та двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

55. Затвердити Сушкету Сергію Сергійовичу проект             
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки             
по вул. Батальйонній, 56 загальною площею 0,0918 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

55.1. Передати Сушкету Сергію Сергійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0359)                             
по вул. Батальйонній, 56 загальною площею 0,0918 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

56. Затвердити Жилінському Артему Сергійовичу проект             
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки             
по пров. Вільному загальною площею 0,0763 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

56.1. Передати Жилінському Артему Сергійовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:02:028:0290)                     
по пров. Вільному загальною площею 0,0763 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

57. Затвердити Денисенку Віталію Вікторовичу проект             
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки             
по вул. Катранівській, 2 загальною площею 0,0918 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

57.1. Передати Денисенку Віталію Вікторовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0360)                             
по вул. Катранівській, 2 загальною площею 0,0918 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

58. Затвердити Заімову Андрію Олександровичу проект             
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки             
по вул. Тарана (напроти будинку № 16) загальною площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  
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58.1. Передати Заімову Андрію Олександровичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:02:002:0407)                             
по вул. Тарана (напроти будинку № 16) загальною площею 0,1000 га – землі 
одно- та двоповерхової житлової забудови, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

59. Затвердити Рудяченку Олександру Сергійовичу проект             
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки             
по вул. Тарана (напроти будинку № 9) загальною площею 0,0800 га для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

59.1. Передати Рудяченку Олександру Сергійовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:02:002:0406)                             
по вул. Тарана (напроти будинку № 9) загальною площею 0,0800 га – землі 
одно- та двоповерхової житлової забудови, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

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

61. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань архітектури, будівництва та регулювання 
земельних відносин та заступника міського голови згідно з розподілом 
функціональних повноважень. 

 
 
 

Міський голова         А.Райкович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шевченко 22 09 49 


