
 
 
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

П’ЯТДЕСЯТ ДРУГА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від 29 вересня 2015 року                                        № 4639 
 

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 Батенку Олександру Миколайовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Героїв АТО, 44 загальною площею 0,0927 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

2. Передати Батенку Олександру Миколайовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0179) по  
вул. Героїв АТО, 44 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. 

3. Затвердити Чукіну Олександру Геннадійовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                            
вул. Героїв АТО, 72 загальною площею 0,0927 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

4. Передати Чукіну Олександру Геннадійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0190) по  
вул. Героїв АТО, 72 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. 
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5. Затвердити Коваленку Юрію Дмитровичу проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Гвардійській, 8 
загальною площею 0,0935 га для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

6. Передати Коваленку Юрію Дмитровичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0182)                  
по вул. Гвардійській, 8 загальною площею 0,0935 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 Голубеному Віталію Олександровичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Волонтерській, 49 загальною площею 0,0985 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

8. Передати Голубеному Віталію Олександровичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0193) по  
вул. Волонтерській, 49 загальною площею 0,0985 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 Шпаку Сергію Миколайовичу проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Архітектора Достоєвського, 30 загальною площею 0,0981 га для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка). 

10. Передати Шпаку Сергію Миколайовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:413:0124) по  
вул. Архітектора Достоєвського, 30 загальною площею 0,0981 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 Крачковському Артему Івановичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Героїв АТО, 18 загальною площею 0,0927 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

12. Передати Крачковському Артему Івановичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0192) по  
вул. Героїв АТО, 18 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. 
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13. Затвердити Ковалю Станіславу Романовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                  
вул. Героїв АТО, 41 загальною площею 0,0909 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

14. Передати Ковалю Станіславу Романовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0147) по  
вул. Героїв АТО, 41 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. 

15. Затвердити Шпильовому Івану Івановичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Героїв АТО, 61 загальною площею 0,0921 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

16. Передати Шпильовому Івану Івановичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0183) по  
вул. Героїв АТО, 61 загальною площею 0,0921 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 Листюку Олександру Юрійовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Волонтерській, 26 загальною площею 0,0909 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

18. Передати Листюку Олександру Юрійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0180) по  
вул. Волонтерській, 26 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. 

19. Затвердити Мирошніченку Сергію Євгеновичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
пров. Петра Покаржевського, 6 загальною площею 0,0986 га для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

20. Передати Мирошніченку Сергію Євгеновичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:413:0122) по  
пров. Петра Покаржевського, 6 загальною площею 0,0986 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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21. Затвердити Федасу Руслану Олександровичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Героїв АТО, 10 загальною площею 0,0936 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

22. Передати Федасу Руслану Олександровичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0187) по  
вул. Героїв АТО, 10 загальною площею 0,0936 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 Борщенку Віктору Віталійовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Гвардійській, 16 загальною площею 0,0909 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

24. Передати Борщенку Віктору Віталійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0172) по  
вул. Гвардійській, 16 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. 

25. Затвердити Буть Олександру Сергійовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Героїв АТО, 55 загальною площею 0,0909 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

26. Передати Буть Олександру Сергійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0181) по  
вул. Героїв АТО, 55 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. 

27. Затвердити Бондаренку Сергію Олександровичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
пров. Григоровича, 8 загальною площею 0,0987 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

28. Передати Бондаренку Сергію Олександровичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:413:0120) по  
пров. Григоровича, 8 загальною площею 0,0987 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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29. Затвердити Зубенку Сергію Валентиновичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Героїв АТО, 12 загальною площею 0,0927 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

30. Передати Зубенку Сергію Валентиновичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0146) по  
вул. Героїв АТО, 12 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 Степанову Анатолію Вікторовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                          
вул. Волонтерській, 66 загальною площею 0,0918 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

32. Передати Степанову Анатолію Вікторовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0153) по  
вул. Волонтерській, 66 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. 

33. Затвердити Вороні Сергію Олександровичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Волонтерській, 28 загальною площею 0,0910 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

34. Передати Вороні Сергію Олександровичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0158) по  
вул. Волонтерській, 28 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. 

35. Затвердити Козаченку Богдану Олеговичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Героїв АТО, 37 загальною площею 0,0910 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

36. Передати Козаченку Богдану Олеговичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0166) по  
вул. Героїв АТО, 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. 
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37. Затвердити Полякову Костянтину Сергійовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Волонтерській, 39 загальною площею 0,0910 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

38. Передати Полякову Костянтину Сергійовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0170) по  
вул. Волонтерській, 39 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. 

39. Затвердити Телевному Андрію Леонідовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Героїв АТО, 65 загальною площею 0,0930 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

40. Передати Телевному Андрію Леонідовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0159) по  
вул. Героїв АТО, 65 загальною площею 0,0930 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 Масляну Віктору Олександровичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Героїв АТО, 49 загальною площею 0,0909 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

42. Передати Масляну Віктору Олександровичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0162) по  
вул. Героїв АТО, 49 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. 

43. Затвердити Шамшуру Руслану Петровичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Героїв АТО, 43 загальною площею 0,0910 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

44. Передати Шамшуру Руслану Петровичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0154) по  
вул. Героїв АТО, 43 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. 
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45. Затвердити Щербаку Олексію Юрійовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Марії Заньковецької, 50 загальною площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

46. Передати Щербаку Олексію Юрійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:413:0123) по  
вул. Марії Заньковецької, 50 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. 

47. Затвердити Трембичу Сергію Костянтиновичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Героїв АТО, 63 загальною площею 0,0930 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

48. Передати Трембичу Сергію Костянтиновичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0165) по  
вул. Героїв АТО, 63 загальною площею 0,0930 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 Багреєву Олександру Сергійовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по             
вул. Петра Покаржевського, 5 загальною площею 0,0987 га для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

50. Передати Багреєву Олександру Сергійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:413:0121) по  
вул. Петра Покаржевського, 5 загальною площею 0,0987 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 Дубенчуку Вадиму Леонідовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Героїв АТО, 26 загальною площею 0,0927 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

52. Передати Дубенчуку Вадиму Леонідовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0186) по  
вул. Героїв АТО, 26 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. 
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53. Затвердити Голинському Сергію Вікторовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Волонтерській, 52 загальною площею 0,0909 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

54. Передати Голинському Сергію Вікторовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0171) по  
вул. Волонтерській, 52 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. 

55. Затвердити Барбанову Ігорю Сергійовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Героїв АТО, 20 загальною площею 0,0927 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

56. Передати Барбанову Ігорю Сергійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0156) по  
вул. Героїв АТО, 20 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. 

57. Затвердити Ревякіну Сергію Миколайовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Волонтерській, 50 загальною площею 0,0909 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

58. Передати Ревякіну Сергію Миколайовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0150) по  
вул. Волонтерській, 50 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. 

59. Затвердити Несину Богдану Олександровичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                          
вул. Героїв АТО, 40 загальною площею 0,0927 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

60. Передати Несину Богдану Олександровичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0178) по  
вул. Героїв АТО, 40 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. 
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61. Затвердити Григор’єву Дмитру Федоровичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Героїв АТО, 47 загальною площею 0,0909 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

62. Передати Григор’єву Дмитру Федоровичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0163) по  
вул. Героїв АТО, 47 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. 

63. Затвердити Дубчаку Вадиму Володимировичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Героїв АТО, 38 загальною площею 0,0927 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

64. Передати Дубчаку Вадиму Володимировичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0160) по  
вул. Героїв АТО, 38 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. 

65. Затвердити Косарєву Віталію Олександровичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Архітектора Достоєвського, 40/2 загальною площею 0,0961 га для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка). 

66. Передати Косарєву Віталію Олександровичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:413:0119) по  
вул. Архітектора Достоєвського, 40/2 загальною площею 0,0961 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. 

67. Затвердити Голіку Валерію Вікторовичу проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Героїв АТО, 32 загальною площею 0,0927 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

68. Передати Голіку Валерію Вікторовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0174) по  
вул. Героїв АТО, 32 загальною площею 0,0927 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. 

69. Затвердити Цюндику Сергію Петровичу проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Гвардійській, 30 загальною площею 0,0910 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

70. Передати Цюндику Сергію Петровичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0152) по  
вул. Гвардійській, 30 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. 

71. Затвердити Гуденку Роману Володимировичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Героїв АТО, 45 загальною площею 0,0910 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

72. Передати Гуденку Роману Володимировичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0149) по  
вул. Героїв АТО, 45 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. 

73. Затвердити Гаврилову Сергію Володимировичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Героїв АТО, 30 загальною площею 0,0927 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

74. Передати Гаврилову Сергію Володимировичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0175) по  
вул. Героїв АТО, 30 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. 

75. Затвердити Губрію Сергію Сергійовичу проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Генерала Родимцева, 118 загальною площею 0,0967 га для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

76. Передати Губрію Сергію Сергійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0151) по  
вул. Генерала Родимцева, 118 загальною площею 0,0967 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. 

77. Затвердити Бобрису Володимиру Івановичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Героїв АТО, 57 загальною площею 0,0909 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

78. Передати Бобрису Володимиру Івановичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0155) по  
вул. Героїв АТО, 57 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. 

79. Затвердити Дуднику Олександру Анатолійовичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Героїв АТО, 24 загальною площею 0,0927 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

80. Передати Дуднику Олександру Анатолійовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0176) по  
вул. Героїв АТО, 24 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. 

81. Затвердити Онойку Віталію Віталійовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Гвардійській, 18 загальною площею 0,0909 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

82. Передати Онойку Віталію Віталійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0143) по  
вул. Гвардійській, 18 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. 

83. Затвердити Кондаковій Аллі Олександрівні проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Волонтерській, 7 загальною площею 0,0935 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

84. Передати Кондаковій Аллі Олександрівні безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0195) по  
вул. Волонтерській, 7 загальною площею 0,0935 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. 

85. Затвердити Волоховій Світлані Юріївні проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Василя Стуса, 6 загальною площею 0,0999 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

86. Передати Волоховій Світлані Юріївні безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:413:0125) по  
вул. Василя Стуса, 6 загальною площею 0,0999 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. 

87. Затвердити Кривому Олексію Ігоровичу проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Героїв АТО, 64 загальною площею 0,0927 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

88. Передати Кривому Олексію Ігоровичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0168) по  
вул. Героїв АТО, 64 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. 

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

90. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань архітектури, будівництва та регулювання 
земельних відносин та заступника міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради Литвина Г.М. 

 
 
 

Секретар міської ради             І.Марковський 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шевченко 22 09 49 


