
 
 
 
 
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від 29 березня 2016 року        № 163 
 

Про передачу у власність  
земельних ділянок учасникам АТО 
 

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34 статті 26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  
статтею 4 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, 
розглянувши звернення громадян (учасників АТО) та проекти землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок, Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити Сидорову Олександру Володимировичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 7 
в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.1. Передати Сидорову Олександру Володимировичу безоплатно у 
власність земельну ділянку № 7 (кадастровий номер 3510100000:02:028:0312)                     
в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») 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). 

2. Затвердити Павлову Віктору Володимировичу проект землеустрою            
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 209                            
в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2.1. Передати Павлову Віктору Володимировичу безоплатно у 
власність земельну ділянку № 209 (кадастровий                                                  
номер 3510100000:02:028:0448) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») загальною площею 0,0800 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). 

3. Затвердити Скрипніченку Сергію Івановичу проект землеустрою             
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 97 в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0907 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

3.1. Передати Скрипніченку Сергію Івановичу безоплатно                      
у власність земельну ділянку № 97 (кадастровий                                             
номер 3510100000:02:028:0323) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») загальною площею 0,0907 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 Вівчаренку Руслану Вікторовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 183 в                   
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0939 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

4.1. Передати Вівчаренку Руслану Вікторовичу безоплатно                        
у власність земельну ділянку № 183 (кадастровий                                               
номер 3510100000:02:028:0531) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») загальною площею 0,0939 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 Боголюбському Миколі Андрійовичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної                     
ділянки № 253 в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та                   
СТ «Аграрник») загальною площею 0,0957 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

5.1. Передати Боголюбському Миколі Андрійовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку № 253 (кадастровий                                                    
номер 3510100000:02:028:0543) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») загальною площею 0,0957 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 Свободчикову Ігорю Олександровичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної                  
ділянки № 12 в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та                            
СТ «Аграрник») загальною площею 0,0800 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 
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6.1. Передати Свободчикову Ігорю Олександровичу безоплатно у 
власність земельну ділянку № 12 (кадастровий                                                    
номер 3510100000:02:028:0301) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») 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. 

7. Затвердити Кисленку Сергію Миколайовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки на перехресті 
вулиць Сергія Сєнчева (Повітрянофлотської) та Родникової загальною 
площею 0,0708 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

7.1. Передати Кисленку Сергію Миколайовичу безоплатно                         
у власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:19:200:0036) на 
перехресті вулиць Сергія Сєнчева (Повітрянофлотської) та Родникової 
загальною площею 0,0708 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 Неживому Андрію Миколайовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 195 в                   
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

8.1. Передати Неживому Андрію Миколайовичу безоплатно                      
у власність земельну ділянку № 195 (кадастровий                                                  
номер 3510100000:02:028:0351) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») 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. 

9. Затвердити Шаповалову Олександру Валентиновичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної                 
ділянки № 105 в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та                          
СТ «Аграрник») загальною площею 0,0800 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

9.1. Передати Шаповалову Олександру Валентиновичу безоплатно у 
власність земельну ділянку № 105 (кадастровий                                                 
номер 3510100000:02:028:0408) в мікрорайоні Лелеківка                                       
(між пров. Курінним та СТ «Аграрник») 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. 
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10. Затвердити Чернезі Дмитру Васильовичу проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 39 в                   
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

10.1. Передати Чернезі Дмитру Васильовичу безоплатно                                   
у власність земельну ділянку № 39 (кадастровий                                                 
номер 3510100000:02:028:0296) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») 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. 

11. Затвердити Орлову Микиті Сергійовичу проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 300 в мікрорайоні 
Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною                         
площею 0,0839 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

11.1. Передати Орлову Микиті Сергійовичу безоплатно                         
у власність земельну ділянку № 300 (кадастровий                                                 
номер 3510100000:02:028:0376) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») загальною площею 0,0839 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 Куцу Віталію Володимировичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 63 в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0907 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

12.1. Передати Куцу Віталію Володимировичу безоплатно                      
у власність земельну ділянку № 63 (кадастровий                                                 
номер 3510100000:02:028:0324) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») загальною площею 0,0907 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 Костюкову Андрію Анатолійовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 296 в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0978 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

13.1. Передати Костюкову Андрію Анатолійовичу безоплатно                          
у власність земельну ділянку № 296 (кадастровий                                                 
номер 3510100000:02:028:0565) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») загальною площею 0,0978 га – землі одно- та 
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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 Рассказову Ігорю Леонідовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 301 в                   
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0839 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

14.1. Передати Рассказову Ігорю Леонідовичу безоплатно                          
у власність земельну ділянку № 301 (кадастровий                                                 
номер 3510100000:02:028:0381) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») загальною площею 0,0839 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 Каптьолову Олександру Володимировичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної                     
ділянки на перехресті вулиць Сергія Сєнчева (Повітрянофлотської)                     
та Родникової загальною площею 0,0770 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

15.1. Передати Каптьолову Олександру Володимировичу безоплатно                          
у власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:19:200:0043) на 
перехресті вулиць Сергія Сєнчева (Повітрянофлотської) та Родникової 
загальною площею 0,0770 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 Сігову Дмитру Анатолійовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 65 в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0907 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

16.1. Передати Сігову Дмитру Анатолійовичу безоплатно                          
у власність земельну ділянку № 65 (кадастровий                                                 
номер 3510100000:02:028:0316) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») загальною площею 0,0907 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 Скалковичу Олександру Олексійовичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної                     
ділянки на перехресті вулиць Сергія Сєнчева (Повітрянофлотської)                        
та Родникової загальною площею 0,0762 га для будівництва та 
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обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

17.1. Передати Скалковичу Олександру Олексійовичу безоплатно                          
у власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:19:200:0038) на 
перехресті вулиць Сергія Сєнчева (Повітрянофлотської) та Родникової 
загальною площею 0,0762 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 Малюку Руслану Павловичу проект землеустрою                
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 277 в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0969 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

18.1. Передати Малюку Руслану Павловичу безоплатно              
у власність земельну ділянку № 277 (кадастровий                                                 
номер 3510100000:02:028:0468) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») загальною площею 0,0969 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 Сабадашу Віталію Олександровичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної                  
ділянки № 236 в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та                              
СТ «Аграрник») загальною площею 0,0800 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

19.1. Передати Сабадашу Віталію Олександровичу безоплатно                          
у власність земельну ділянку № 236 (кадастровий                                                 
номер 3510100000:02:028:0362) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») 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. 

20. Затвердити Скуйбіді Ігорю Анатолійовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 80 в                   
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною                          
площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

20.1. Передати Скуйбіді Ігорю Анатолійовичу безоплатно                          
у власність земельну ділянку № 80 (кадастровий                                       
номер 3510100000:02:028:0405) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») загальною площею 0,0800 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 



 
 

7   

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

21. Затвердити Візіренку Павлу Миколайовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 144 в                   
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

21.1. Передати Візіренку Павлу Миколайовичу безоплатно                           
у власність земельну ділянку № 144 (кадастровий                                                 
номер 3510100000:02:028:0427) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») 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. 

22. Затвердити Левицькому Сергію Валентиновичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної                       
ділянки № 41 на перехресті вулиць Сергія Сєнчева (Повітрянофлотської)                       
та Родникової загальною площею 0,0743 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

22.1. Передати Левицькому Сергію Валентиновичу безоплатно                          
у власність земельну ділянку № 41 (кадастровий                                                  
номер 3510100000:19:200:0045) на перехресті вулиць Сергія Сєнчева 
(Повітрянофлотської) та Родникової загальною площею 0,0743 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 Чайкіну Володимиру Вікторовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 49 на 
перехресті вулиць Сергія Сєнчева (Повітрянофлотської) та Родникової 
загальною площею 0,0743 га для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

23.1. Передати Чайкіну Володимиру Вікторовичу безоплатно                          
у власність земельну ділянку № 49 (кадастровий                                           
номер 3510100000:19:200:0047) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») загальною площею 0,0743 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 Каптьолову Володимиру Олександровичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної                    
ділянки на перехресті вулиць Сергія Сєнчева (Повітрянофлотської) та 
Родникової загальною площею 0,0770 га для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
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24.1. Передати Каптьолову Володимиру Олександровичу безоплатно                          
у власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:19:200:0033) на 
перехресті вулиць Сергія Сєнчева (Повітрянофлотської) та Родникової 
загальною площею 0,0770 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 Зіньковському Олександру Миколайовичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної                      
ділянки на перехресті вулиць Сергія Сєнчева (Повітрянофлотської) та 
Родникової загальною площею 0,0779 га для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

25.1. Передати Зіньковському Олександру Миколайовичу безоплатно                          
у власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:19:200:0039) на 
перехресті вулиць Сергія Сєнчева (Повітрянофлотської) та Родникової 
загальною площею 0,0779 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 Бучковському Костянтину Вікторовичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки на 
перехресті вулиць Сергія Сєнчева (Повітрянофлотської) та Родникової 
загальною площею 0,0822 га для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

26.1. Передати Бучковському Костянтину Вікторовичу безоплатно                    
у власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:19:200:0041) на 
перехресті вулиць Сергія Сєнчева (Повітрянофлотської) та Родникової 
загальною площею 0,0822 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 Войтовичу Артему Романовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки на перехресті 
вулиць Сергія Сєнчева (Повітрянофлотської) та Родникової загальною 
площею 0,0780 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

27.1. Передати Войтовичу Артему Романовичу безоплатно                          
у власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:19:200:0048) на 
перехресті вулиць Сергія Сєнчева (Повітрянофлотської) та Родникової 
загальною площею 0,0780 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 Мисеврі Олексію Олександровичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки на перехресті 



 
 

9   

вулиць Сергія Сєнчева (Повітрянофлотської) та Родникової загальною 
площею 0,0821 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

28.1. Передати Мисеврі Олексію Олександровичу безоплатно                          
у власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:19:200:0040) на 
перехресті вулиць Сергія Сєнчева (Повітрянофлотської) та Родникової 
загальною площею 0,0821 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 Іванині Івану Івановичу проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки на перехресті                
вулиць Сергія Сєнчева (Повітрянофлотської) та Родникової загальною 
площею 0,0821 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

29.1. Передати Іванині Івану Івановичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:19:200:0042) на перехресті 
вулиць Сергія Сєнчева (Повітрянофлотської) та Родникової загальною 
площею 0,0821 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 Пухкому Ігорю Михайловичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки                                      
по пров. Курінному загальною площею 0,0890 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

30.1. Передати Пухкому Ігорю Михайловичу безоплатно                          
у власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:02:028:0583) по 
пров. Курінному загальною площею 0,0890 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 Корінному Сергію Сергійовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                             
вул. Богдана Хмельницького (біля житлового будинку № 16-б) загальною 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

31.1. Передати Корінному Сергію Сергійовичу безоплатно                          
у власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:05:049:0135) по 
вул. Богдана Хмельницького (біля житлового будинку № 16-б) 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. 
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32. Затвердити Гречаному Олександру Сергійовичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної                   
ділянки № 169 в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та                             
СТ «Аграрник») загальною площею 0,0800 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

32.1. Передати Гречаному Олександру Сергійовичу безоплатно                          
у власність земельну ділянку № 169 (кадастровий                                                 
номер 3510100000:02:028:0439) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») 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. 

33. Затвердити Беленю Василю Юрійовичу проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 329 в                   
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0978 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

33.1. Передати Беленю Василю Юрійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку № 329 (кадастровий номер 3510100000:02:028:0578) в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0978 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 Верещагіну Андрію Миколайовичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної                       
ділянки № 197 в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та                          
СТ «Аграрник») загальною площею 0,0800 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

34.1. Передати Верещагіну Андрію Миколайовичу безоплатно                          
у власність земельну ділянку № 197 (кадастровий                                                 
номер 3510100000:02:028:0353) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») 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. 

35. Затвердити Сотникову Тарасу Валентиновичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 122 в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0997 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

35.1. Передати Сотникову Тарасу Валентиновичу безоплатно                          
у власність земельну ділянку № 122 (кадастровий                                                 
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номер 3510100000:02:028:0511) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») загальною площею 0,0997 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 Мацайтісу Олександру Євгеновичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 8 в  
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

36.1. Передати Мацайтісу Олександру Євгеновичу безоплатно                          
у власність земельну ділянку № 8 (кадастровий                                                 
номер 3510100000:02:028:0313) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») 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. 

37. Затвердити Ключнику Антону Сергійовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 322 в  
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0978 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

37.1. Передати Ключнику Антону Сергійовичу безоплатно                          
у власність земельну ділянку № 322 (кадастровий                                                 
номер 3510100000:02:028:0570) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») загальною площею 0,0978 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 Петринку Василю Андрійовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 6 в  
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

38.1. Передати Петринку Василю Андрійовичу безоплатно                          
у власність земельну ділянку № 6 (кадастровий                                                 
номер 3510100000:02:028:0307) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») 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. 

39. Затвердити Білоусу Олексію Леонідовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 16 в  
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
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площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

39.1. Передати Білоусу Олексію Леонідовичу безоплатно                          
у власність земельну ділянку № 16 (кадастровий                                                 
номер 3510100000:02:028:0402) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») 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 Єпіку Станіславу Петровичу проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 3 в                      
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

40.1. Передати Єпіку Станіславу Петровичу безоплатно                          
у власність земельну ділянку № 3 (кадастровий                                                 
номер 3510100000:02:028:0298) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») 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. 

41. Затвердити Цирфі Олександру Миколайовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 74 в  
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

41.1. Передати Цирфі Олександру Миколайовичу безоплатно                          
у власність земельну ділянку № 74 (кадастровий                                                 
номер 3510100000:02:028:0403) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») 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. 

42. Затвердити Романенку Григорію Григоровичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 73 в  
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

42.1. Передати Романенку Григорію Григоровичу безоплатно                          
у власність земельну ділянку № 73 (кадастровий                                              
номер 3510100000:02:028:0412) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») 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. 
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43. Затвердити Якимчуку Олександру Сергійовичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної               
ділянки № 292 в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та                           
СТ «Аграрник») загальною площею 0,0978 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

43.1. Передати Якимчуку Олександру Сергійовичу безоплатно                          
у власність земельну ділянку № 292 (кадастровий                                                 
номер 3510100000:02:028:0561) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») загальною площею 0,0978 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. Затвердити Пухкому Віталію Михайловичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки на перехресті 
вулиць Сергія Сєнчева (Повітрянофлотської) та Родникової загальною 
площею 0,0762 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

44.1. Передати Пухкому Віталію Михайловичу безоплатно                          
у власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:19:200:0034) в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0762 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. Громадянам, зазначеним у даному рішенні, зареєструвати право на 
земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 
України. 

46. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, 
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Грабенка О.В. 

 
 
 

Міський голова         А.Райкович 
 
 
 
 
 
 
 
Шевченко 22 09 49 


