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УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

П’ЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 10 листопада 2016 року        № 635 
 

Про передачу у власність земельних 
ділянок учасникам бойових дій 
 

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 та  
розглянувши звернення громадян (учасників бойових дій),                            
проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, Кіровоградська 
міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити Безвуляку Володимиру Ігоровичу  проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки в мікрорайоні 
Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник»), земельна ділянка № 271  
загальною площею 0,0947 га для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.1. Передати Безвуляку Володимиру Ігоровичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:02:028:0370) в мікрорайоні 
Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник»), земельна ділянка № 271    
загальною площею 0,0947 га (у тому числі по угіддях: 0,0947 га – землі одно- 
та двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

2. Затвердити Середньому Олександру Станіславовичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник»), земельна 
ділянка № 298 загальною площею 0,0978 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

2.1. Передати  Середньому Олександру Станіславовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:02:028:0567) в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник»), земельна 
ділянка № 298 загальною площею 0,0978 га (у тому числі по  
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угіддях: 0,0978 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови), для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

3. Затвердити Петришину Анатолію Володимировичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник»), земельна 
ділянка № 175 загальною площею 0,0800 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

3.1. Передати Петришину Анатолію Володимировичу  безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:02:028:0433) в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник»), земельна 
ділянка №  175 загальною площею 0,0800 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0800 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови), для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

4. Затвердити Калічіну Юрію Анатолійовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки в мікрорайоні 
Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник»), земельна ділянка № 317  
загальною площею 0,0978 га для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

4.1. Передати  Калічіну Юрію Анатолійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:02:028:0575) в мікрорайоні 
Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник»), земельна ділянка № 317    
загальною площею 0,0978  га (у тому числі по угіддях: 0,0978  га – землі 
одно- та двоповерхової житлової забудови), для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

5. Затвердити Гречину Івану Анатолійовичу  проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки в мікрорайоні Лелеківка 
(між пров. Курінним та СТ «Аграрник»), земельна ділянка № 148  загальною 
площею 0,0939 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

5.1. Передати Гречину Івану Анатолійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:02:028:0515) в мікрорайоні 
Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник»), земельна ділянка № 148    
загальною площею 0,0939  га (у тому числі по угіддях: 0,0939  га – землі 
одно- та двоповерхової житлової забудови), для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

6. Затвердити Головатюку Віталію Олександровичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник»), земельна 
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ділянка № 330 загальною площею 0,0978 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

6.1. Передати Головатюку Віталію Олександровичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:02:028:0574) в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник»), земельна 
ділянка № 330 загальною площею 0,0978 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0978  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови), для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

7. Затвердити Кульчицькому Олександру Івановичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник»), земельна 
ділянка №  334 загальною площею 0,0839 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

7.1. Передати Кульчицькому Олександру Івановичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:02:028:0378) в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник»), земельна 
ділянка № 334 загальною площею 0,0839 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0839  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови), для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

8. Затвердити Дубенчуку Олексію Миколайовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки в мікрорайоні 
Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник»), земельна ділянка № 204  
загальною площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

8.1. Передати Дубенчуку Олексію Миколайовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:02:028:0592) в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник»), земельна 
ділянка № 204 загальною площею 0,0800 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0800  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови), для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

9. Затвердити Бертніку Владиславу Володимировичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник»), земельна 
ділянка № 272 загальною площею 0,0969 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 
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9.1. Передати Бертніку Владиславу Володимировичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:02:028:0478) в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник»), земельна 
ділянка № 272 загальною площею 0,0969 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0969  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови), для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

10. Затвердити Фабриці Едуарду Євгенійовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки в мікрорайоні 
Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник»), земельна ділянка № 280  
загальною площею 0,0969 га для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

10.1. Передати Фабриці Едуарду Євгенійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:02:028:0619) в мікрорайоні 
Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник»), земельна ділянка № 280     
загальною площею 0,0969 га (у тому числі по угіддях: 0,0969 га – землі одно- 
та двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

11. Затвердити Євдокимову Роману Вікторовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки в мікрорайоні 
Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник»), земельна ділянка № 30  
загальною площею 0,0957 га для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

11.1. Передати Євдокимову Роману Вікторовичу  безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:02:028:0599) в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник»), земельна 
ділянка № 30 загальною площею 0,0957 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0957 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови), для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

12. Затвердити Бурі Антону Олеговичу проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки в мікрорайоні Лелеківка 
(між пров. Курінним та СТ «Аграрник»), земельна ділянка № 142 загальною 
площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

12.1. Передати Бурі Антону Олеговичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:02:028:0425) в мікрорайоні 
Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник»), земельна ділянка № 142   
загальною площею 0,0800 га (у тому числі по угіддях: 0,0800 га – землі одно- 
та двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 
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13. Затвердити Ілику Володимиру Васильовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки в мікрорайоні 
Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник»), земельна ділянка № 24  
загальною площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

13.1. Передати Ілику Володимиру Васильовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:02:028:0395) в мікрорайоні 
Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник»), земельна ділянка № 24     
загальною площею 0,0800 га (у тому числі по угіддях: 0,0800 га – землі одно- 
та двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

14. Затвердити Кулясу Едуарду Сергійовичу проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки в мікрорайоні Лелеківка 
(між пров. Курінним та СТ «Аграрник»), земельна ділянка № 164 загальною 
площею 0,0948 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

14.1. Передати Кулясу Едуарду Сергійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:02:028:0345) в мікрорайоні 
Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник»), земельна ділянка № 164    
загальною площею 0,0948 га (у тому числі по угіддях: 0,0948 га – землі одно- 
та двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

15. Затвердити Лебедку Юрію Юрійовичу проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
пров. Експериментальному, 21 загальною площею 0,0950 га для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

15.1. Передати Лебедку Юрію Юрійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0396) по  
пров. Експериментальному, 21 загальною площею 0,0950 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0950 га – малоповерхова забудова), для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

16. Затвердити Багачу Андрію Володимировичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки на перехресті 
вулиць Сергія Сєнчева та Родникової  загальною площею 0,0786 га для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка). 

16.1. Передати Багачу Андрію Володимировичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:19:200:0052) на перехресті 
вулиць Сергія Сєнчева та Родникової  загальною площею 0,0786 га (у тому 
числі по угіддях: 0,0786 га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
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господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

17. Затвердити Фендаку Івану Володимировичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки на перехресті 
вулиць Сергія Сєнчева та Родникової, земельна ділянка № 20 загальною 
площею 0,0770 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

17.1. Передати Фендаку Івану Володимировичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:19:200:0058) на перехресті 
вулиць Сергія Сєнчева та Родникової, земельна ділянка № 20 загальною 
площею 0,0770 га (у тому числі по угіддях: 0,0770 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

18. Затвердити Трегубу Сергію Володимировичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки на перехресті 
вулиць Сергія Сєнчева та Родникової, земельна ділянка № 64 загальною 
площею 0,0767 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

18.1. Передати Трегубу Сергію Володимировичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:19:200:0060) на 
перехресті вулиць Сергія Сєнчева та Родникової, земельна ділянка № 64  
загальною площею 0,0767 га (у тому числі по угіддях: 0,0767 га – землі одно- 
та двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

19. Затвердити Гавришу Віталію Ігоревичу проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки на перехресті вулиць 
Сергія Сєнчева та Родникової, земельна ділянка № 70 загальною  
площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

19.1. Передати Гавришу Віталію Ігоревичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:19:200:0056) на перехресті 
вулиць Сергія Сєнчева та Родникової, земельна ділянка № 70 загальною 
площею 0,0800 га (у тому числі по угіддях: 0,0800 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

20. Затвердити Гребенюку Сергію Васильовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки на перехресті 
вулиць Сергія Сєнчева та Родникової, земельна ділянка № 68  загальною 
площею 0,0767 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

20.1. Передати Гребенюку Сергію Васильовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:19:200:0057) на перехресті 
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вулиць Сергія Сєнчева та Родникової, земельна ділянка № 68  загальною 
площею 0,0767 га (у тому числі по угіддях: 0,0767 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

21. Затвердити Верховенку Олександру Вікторовичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки на 
перехресті вулиць Сергія Сєнчева та Родникової, земельна ділянка № 31   
загальною площею 0,0789 га для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

21.1. Передати Верховенку Олександру Вікторовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:19:200:0059) на 
перехресті вулиць Сергія Сєнчева та Родникової, земельна ділянка № 31 
загальною площею 0,0789 га (у тому числі по угіддях: 0,0789 га – землі одно- 
та двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

22. Затвердити Скрипнику Олегу Вікторовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки на перехресті 
вулиць Сергія Сєнчева та Родникової, земельна ділянка № 32 загальною 
площею 0,0795 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

22.1. Передати Скрипнику Олегу Вікторовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:19:200:0062) на перехресті 
вулиць Сергія Сєнчева та Родникової, земельна ділянка № 32 загальною 
площею 0,0795 га (у тому числі по угіддях: 0,0795 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

23. Затвердити Голубєву Леоніду Миколайовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки на перехресті 
вулиць Сергія Сєнчева та Родникової, земельна ділянка № 69 загальною 
площею 0,0767 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

23.1. Передати Голубєву Леоніду Миколайовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:19:200:0054) на 
перехресті вулиць Сергія Сєнчева та Родникової, земельна ділянка № 69  
загальною площею 0,0767 га (у тому числі по угіддях: 0,0767 га – землі одно- 
та двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

24. Затвердити Тіхонову Павлу Борисовичу проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки на перехресті  
вулиць Сергія Сєнчева та Родникової, земельна ділянка № 65 загальною 
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площею 0,0766 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

24.1. Передати Тіхонову Павлу Борисовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:19:200:0055) на перехресті 
вулиць Сергія Сєнчева та Родникової, земельна ділянка № 65 загальною 
площею 0,0766 га (у тому числі по угіддях: 0,0766 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

25. Затвердити Жосану Леоніду Борисовичу проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки на перехресті  
вулиць Сергія Сєнчева та Родникової, земельна ділянка № 30 загальною 
площею 0,0770 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

25.1. Передати Жосану Леоніду Борисовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:19:200:0064) на перехресті 
вулиць Сергія Сєнчева та Родникової, земельна ділянка № 30 загальною 
площею 0,0770 га (у тому числі по угіддях: 0,0770 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

26. Затвердити Вороб’ю Євгену Володимировичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки на перехресті 
вулиць Сергія Сєнчева та Родникової, земельна ділянка № 39 загальною 
площею 0,0742 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

26.1. Передати Вороб’ю Євгену Володимировичу  безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:19:200:0053) на 
перехресті вулиць Сергія Сєнчева та Родникової, земельна ділянка № 39  
загальною площею 0,0742 га (у тому числі по угіддях: 0,0742 га – землі одно- 
та двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

27. Затвердити Корнійцю Володимиру Володимировичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник»), земельна 
ділянка № 192 загальною площею 0,0800 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

27.1. Передати  Корнійцю Володимиру Володимировичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:02:028:0348) в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник»),  
земельна ділянка № 192 загальною площею 0,0800  га (у тому числі по 
угіддях: 0,0800  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
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споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

28. Затвердити Астененку Олексію Миколайовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки в мікрорайоні 
Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник»), земельна ділянка № 116 
загальною площею 0,0997 га для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

28.1. Передати Астененку Олексію Миколайовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:02:028:0509) в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник»),  
земельна ділянка № 116 загальною площею 0,0997 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0997 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

29. Затвердити  Чкалову  Артуру Павловичу проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки в мікрорайоні Лелеківка 
(між пров. Курінним та СТ «Аграрник»), земельна ділянка № 36 загальною 
площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

29.1. Передати Чкалову Артуру Павловичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:02:028:0299) в мікрорайоні 
Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник»), земельна ділянка № 36   
загальною площею 0,0800 га (у тому числі по угіддях: 0,0800 га – землі одно- 
та двоповерхової житлової забудови) для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

30. Затвердити  Щербині Олександру Олексійовичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник»), земельна 
ділянка № 302  загальною площею 0,0839 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

30.1. Передати Щербині Олександру Олексійовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:02:028:0372) в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник»),  
земельна ділянка № 302 загальною площею 0,0839 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0839 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

31. Затвердити Гришукову Олексію Ігоровичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки в мікрорайоні 
Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник»), земельна ділянка № 276    



 
 

10   

загальною площею 0,0969 га для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

31.1. Передати Гришукову Олексію Ігоровичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:02:028:0479) в мікрорайоні 
Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник»), земельна ділянка № 276   
загальною площею 0,0969 га (у тому числі по угіддях: 0,0969 га – землі одно- 
та двоповерхової житлової забудови) для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

32. Затвердити Артеменку Даніілу Васильовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки в мікрорайоні 
Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник»), земельна ділянка № 219   
загальною площею 0,0957 га для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

32.1. Передати Артеменку Даніілу Васильовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:02:028:0600) в мікрорайоні 
Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник»), земельна ділянка № 219   
загальною площею 0,0957 га (у тому числі по угіддях: 0,0957 га – землі одно- 
та двоповерхової житлової забудови) для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

33. Затвердити Головецькому Євгену Миколайовичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник»), земельна 
ділянка № 313 загальною площею 0,0946 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

33.1. Передати Головецькому Євгену Миколайовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:02:028:0476) в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник»),  
земельна ділянка № 313 загальною площею 0,0946 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0946 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

34. Затвердити Вербовій Аліні Вікторівні проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки в мікрорайоні Лелеківка 
(між пров. Курінним та СТ «Аграрник»), земельна ділянка № 293 загальною 
площею 0,0978 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

34.1. Передати Вербовій Аліні Вікторівні безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:02:028:0562) в мікрорайоні 
Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник»), земельна ділянка № 293   
загальною площею 0,0978 га (у тому числі по угіддях: 0,0978 га – землі одно- 
та двоповерхової житлової забудови) для будівництва та обслуговування 
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жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

35. Затвердити Полянському Михайлу Михайловичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник»), земельна 
ділянка № 69 загальною площею 0,0907 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

35.1. Передати Полянському Михайлу Михайловичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:02:028:0318) в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник»),  
земельна ділянка № 69 загальною площею 0,0907 га (у тому числі  
по угіддях: 0,0907  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

36. Затвердити Степанок Олені Валентинівні проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки в мікрорайоні 
Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник»), земельна ділянка № 113   
загальною площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

36.1. Передати  Степанок Олені Валентинівні безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:02:028:0410) в мікрорайоні 
Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник»), земельна ділянка № 113    
загальною площею 0,0800 га (у тому числі по угіддях: 0,0800 га – землі одно- 
та двоповерхової житлової забудови) для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

37. Затвердити  Опрі Андрію Васильовичу проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки в мікрорайоні Лелеківка 
(між пров. Курінним та СТ «Аграрник»), земельна ділянка № 23 загальною 
площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

37.1. Передати Опрі Андрію Васильовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:02:028:0394) в мікрорайоні 
Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник»), земельна ділянка № 23    
загальною площею 0,0800 га (у тому числі по угіддях: 0,0800 га – землі одно- 
та двоповерхової житлової забудови) для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

38. Затвердити Хижняку Леоніду Васильовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки в мікрорайоні 
Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник»), земельна ділянка № 201    
загальною площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
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38.1. Передати Хижняку Леоніду Васильовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:02:028:0444) в мікрорайоні 
Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник»), земельна ділянка № 201   
загальною площею 0,0800 га (у тому числі по угіддях: 0,0800 га – землі одно- 
та двоповерхової житлової забудови) для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

39. Затвердити Місківу Володимиру Володимировичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник»), земельна 
ділянка № 100 загальною площею 0,0907 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

39.1. Передати  Місківу Володимиру Володимировичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:02:028:0626) в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник»),  
земельна ділянка № 100 загальною площею 0,0907  га (у тому числі по 
угіддях: 0,0907  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

40. Затвердити Снісаренку Володимиру Васильовичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки на 
перехресті вулиць Сергія Сєнчева та Родникової, земельна ділянка № 48 
загальною площею 0,0750 га для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

40.1. Передати Снісаренку Володимиру Васильовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:19:200:0063) на 
перехресті вулиць Сергія Сєнчева та Родникової, земельна ділянка № 48 
загальною площею 0,0750 га (у тому числі по угіддях: 0,0750 га – землі одно- 
та двоповерхової житлової забудови) для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

41. Затвердити Архіпову Олексію Геннадійовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки на перехресті 
вулиць Сергія Сєнчева та Родникової, земельна ділянка № 53 загальною 
площею 0,0743 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

41.1. Передати Архіпову Олексію Геннадійовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:19:200:0065) на 
перехресті вулиць Сергія Сєнчева та Родникової, земельна ділянка № 53  
загальною площею 0,0743 га (у тому числі по угіддях: 0,0743 га – землі одно- 
та двоповерхової житлової забудови) для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 
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42. Затвердити Терещенку Сергію Івановичу проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Тарана (позаду 
будинку № 9) загальною площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

42.1. Передати Терещенку Сергію Івановичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:02:002:0414) по  
вул. Тарана (позаду будинку № 9) загальною площею 0,1000 га (у тому числі 
по угіддях: 0,1000 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

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

43.1. Передати Мамедову Роману Аллахвердійовичу  безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0397) по  
вул. Батальйонній, 2 загальною площею 0,0918 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0918 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

44. Затвердити Слюсаренку Максиму Олександровичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник»), земельна 
ділянка № 45 загальною площею 0,0800 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

44.1. Передати  Слюсаренку Максиму Олександровичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:02:028:0396) в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник»),  
земельна ділянка № 45 загальною площею 0,0800 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0800 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

45. Затвердити Капелюшному Іллі Борисовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
пров. Луньовському (біля будинку № 10) загальною площею 0,0997 га для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка). 

45.1. Передати  Капелюшному Іллі Борисовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:393:0154) по  
пров. Луньовському (біля будинку № 10)  загальною площею 0,0997  га (у 
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тому числі по угіддях: 0,0997 га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови) для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

46. Затвердити  Калашникову Дмитру Олеговичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
пров. Луньовському (напроти будинку № 13) загальною площею 0,0979 га 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка). 

46.1. Передати  Калашникову Дмитру Олеговичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:393:0155) по  
пров. Луньовському (напроти будинку № 13)  загальною площею 0,0979 га (у 
тому числі по угіддях: 0,0979 га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови) для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови. 

47. Затвердити Піпаші Михайлу Юрійовичу проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки в мікрорайоні Лелеківка 
(між пров. Курінним та СТ «Аграрник»), земельна ділянка № 125 загальною 
площею 0,0948 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

47.1. Передати Піпаші Михайлу Юрійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:02:028:0340) в мікрорайоні 
Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник»),  
земельна ділянка № 125 загальною площею 0,0948 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0948 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

48. Затвердити Вишневському Сергію Олександровичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник»), земельна 
ділянка № 75 загальною площею 0,0800 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

48.1. Передати Вишневському Сергію Олександровичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:02:028:0623) в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник»),  
земельна ділянка № 75 загальною площею 0,0800 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0800 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

49. Затвердити Біктімірову Євгенію Олександровичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки в 
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мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник»), земельна 
ділянка № 156 загальною площею 0,0939 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

49.1. Передати Біктімірову Євгенію Олександровичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:02:028:0613) в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник»),  
земельна ділянка № 156 загальною площею 0,0939 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0939 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

50. Затвердити Панченку Павлу Михайловичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки в мікрорайоні 
Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник»), земельна ділянка № 119 
загальною площею 0,0997 га для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

50.1. Передати Панченку Павлу Михайловичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:02:028:0505) в мікрорайоні 
Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник»),  
земельна ділянка № 119 загальною площею 0,0997 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0997 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

51. Затвердити Марущаку Володимиру Володимировичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по 
вул. Батальйонній, 4 загальною площею 0,0918 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

51.1. Передати Марущаку Володимиру Володимировичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0398)              
по вул. Батальйонній, 4 загальною площею 0,0918 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0918 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

52. Затвердити Бініденку Денису Дмитровичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                            
вул. Береговій, 35 загальною площею 0,0806 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

52.1. Передати Бініденку Денису Дмитровичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:13:081:0041) по                     
вул. Береговій, 35 загальною площею 0,0806 га (у тому числі по  
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угіддях: 0,0806 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

53. Затвердити Тітку Сергію Олександровичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                        
пров. Героїв АТО, 2 загальною площею 0,0918 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

53.1. Передати Тітку Сергію Олександровичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0402) по                      
пров. Героїв АТО, 2 загальною площею 0,0918 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0918 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

54. Затвердити Шевченку Віктору Анатолійовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                              
вул. Кущівській, 33 загальною площею 0,0927 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

54.1. Передати Шевченку Віктору Анатолійовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0399) по 
вул. Кущівській, 33 загальною площею 0,0927 га (у тому числі по  
угіддях: 0,0927 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

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

56. 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 


