
 
УКРАЇНА 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

П’ЯТДЕСЯТ ДРУГА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від 28 жовтня 2015 року        № 4726 
 

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

1.1. Передати Нестеренку Володимиру Вячеславовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0292) по  
вул. Батальйонній, 55 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. 

2. Затвердити Босненку Олегу Борисовичу проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки по пров. Героїв АТО, 14 
загальною площею 0,0918 га для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

2.1. Передати Босненку Олегу Борисовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0269) по  
пров. Героїв АТО, 14 загальною площею 0,0918 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

3. Затвердити Чупріні Роману Анатолійовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                          
вул. Катранівській, 37 загальною площею 0,0918 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  
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3.1. Передати Чупріні Роману Анатолійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0290)                  
по вул. Катранівській, 37 загальною площею 0,0918 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

4. Затвердити Беккеру Сергію Леонідовичу проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Батальйонній, 29 загальною площею 0,0918 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

4.1. Передати Беккеру Сергію Леонідовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0285) по  
вул. Батальйонній, 29 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. 

5. Затвердити Щербаню Дмитру Олександровичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Героїв АТО, 66 загальною площею 0,0927 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

5.1. Передати Щербаню Дмитру Олександровичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0295) по  
вул. Героїв АТО, 66 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. 

6. Затвердити Горобцову Артему Олександровичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по             
пров. Героїв АТО, 3 загальною площею 0,0918 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

6.1. Передати Горобцову Артему Олександровичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0228) по  
пров. Героїв АТО, 3 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. 

7. Затвердити Явічу Костянтину Руслановичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                       
пров. Героїв АТО, 7 загальною площею 0,0918 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 
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7.1. Передати Явічу Костянтину Руслановичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0229) по  
пров. Героїв АТО, 7 загальною площею 0,0918 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

8. Затвердити Кедричу Володимиру Станіславовичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
пров. Волонтерському, 13 загальною площею 0,0869 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

8.1. Передати Кедричу Володимиру Станіславовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0240) по  
пров. Волонтерському, 13 загальною площею 0,0869 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 Кириленку Олександру Васильовичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
пров. Героїв АТО, 16 загальною площею 0,0918 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

9.1. Передати Кириленку Олександру Васильовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0244) по  
пров. Героїв АТО, 16 загальною площею 0,0918 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01)  за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

10. Затвердити Горбунову Владиславу Юрійовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Волонтерській, 60 загальною площею 0,0909 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

10.1. Передати Горбунову Владиславу Юрійовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0205) по  
вул. Волонтерській, 60 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. 

11. Затвердити Васка Олексію Володимировичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                
пров. Героїв АТО, 23 загальною площею 0,0918 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 
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11.1. Передати Васка Олексію Володимировичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0237) по  
пров. Героїв АТО, 23 загальною площею 0,0918 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

12. Затвердити Лещенку Віталію Миколайовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Батальйонній, 19 загальною площею 0,0918 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

12.1. Передати Лещенку Віталію Миколайовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0239) по  
вул. Батальйонній, 19 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. 

13. Затвердити Мельниченку Сергію Володимировичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Героїв АТО, 4 загальною площею 0,0936 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

13.1. Передати Мельниченку Сергію Володимировичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0232) по  
вул. Героїв АТО, 4 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. 

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

14.1. Передати Вєлкову Руслану Олександровичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0250) по  
вул. Кущівській, 46 загальною площею 0,0918 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01)  за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

15. Затвердити Шевченку Ігорю Івановичу проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Героїв АТО, 2 загальною площею 0,0948 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 
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15.1. Передати Шевченку Ігорю Івановичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0238) по  
вул. Героїв АТО, 2 загальною площею 0,0948 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 Кальядту Володимиру Адамовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Батальйонній, 31 загальною площею 0,0918 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

16.1. Передати Кальядту Володимиру Адамовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0253) по  
вул. Батальйонній, 31 загальною площею 0,0918 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

17. Затвердити Дризі Ярославу Олександровичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Батальйонній, 41 загальною площею 0,0918 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

17.1. Передати Дризі Ярославу Олександровичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0256) по  
вул. Батальйонній, 41 загальною площею 0,0918 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01)  за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

18. Затвердити Компанійцю Анатолію Федоровичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Кущівській, 26 загальною площею 0,0918 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

18.1. Передати Компанійцю Анатолію Федоровичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0254) по  
вул. Кущівській, 26 загальною площею 0,0918 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01)  за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

19. Затвердити Хоменку Володимиру Олександровичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                            
вул. Батальйонній, 44 загальною площею 0,0918 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 
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19.1. Передати Хоменку Володимиру Олександровичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0248) по  
вул. Батальйонній, 44 загальною площею 0,0918 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01)  за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

20. Затвердити Лебідю Олександру Леонідовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по              
вул. Волонтерській, 62 загальною площею 0,0936 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

20.1. Передати Лебідю Олександру Леонідовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0213) по  
вул. Волонтерській, 62 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. 

21. Затвердити Рибчинському Юрію Григоровичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
пров. Героїв АТО, 1 загальною площею 0,0918 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

21.1. Передати Рибчинському Юрію Григоровичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0273) по  
пров. Героїв АТО, 1 загальною площею 0,0918 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01)  за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

22. Затвердити Черних Михайлу Вікторовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
пров. Гвардійському, 5 загальною площею 0,0918 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

22.1. Передати Черних Михайлу Вікторовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0294) по  
пров. Гвардійському, 5 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. 

23. Затвердити Жуку Сергію Олександровичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Батальйонній, 27 загальною площею 0,0918 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 
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23.1. Передати Жуку Сергію Олександровичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0270) по  
вул. Батальйонній, 27 загальною площею 0,0918 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01)  за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

24. Затвердити Демченку Олександру Володимировичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Кущівській, 29 загальною площею 0,0927 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

24.1. Передати Демченку Олександру Володимировичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0265) по  
вул. Кущівській, 29 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. 

25. Затвердити Бідненку Максиму Вікторовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                
вул. Кущівській, 21 загальною площею 0,0927 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

25.1. Передати Бідненку Максиму Вікторовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0291) по  
вул. Кущівській, 21 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. 

26. Затвердити Іщенку Івану Петровичу проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Петра Покаржевського, 6 загальною площею 0,1000 га для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

26.1. Передати Іщенку Івану Петровичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:413:0131) по  
вул. Петра Покаржевського, 6 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. 

27. Затвердити Сатибаєву Тимуру Михайловичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Героїв АТО, 46 загальною площею 0,0927 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 
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27.1. Передати Сатибаєву Тимуру Михайловичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0281) по  
вул. Героїв АТО, 46 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. 

28. Затвердити Ляшкевичу Олександру Анатолійовичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Батальйонній, 45 загальною площею 0,0918 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

28.1. Передати Ляшкевичу Олександру Анатолійовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0255) по  
вул. Батальйонній, 45 загальною площею 0,0918 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

29. Затвердити Долі Сергію Миколайовичу проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Волонтерській, 22 загальною площею 0,0910 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

29.1. Передати Долі Сергію Миколайовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0262) по  
вул. Волонтерській, 22 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. 

30. Затвердити Шукліну Сергію Івановичу проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                     
вул. Катранівській, 14 загальною площею 0,0918 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

30.1. Передати Шукліну Сергію Івановичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0317) по  
вул. Катранівській, 14 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. 

31. Затвердити Ткаченку Олександру Анатолійовичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Кущівській, 8 загальною площею 0,0918 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 
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31.1. Передати Ткаченку Олександру Анатолійовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0280) по  
вул. Кущівській, 8 загальною площею 0,0918 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

32. Затвердити Окаєвичу Володимиру Анатолійовичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Кущівській, 32 загальною площею 0,0918 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

32.1. Передати Окаєвичу Володимиру Анатолійовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0275) по  
вул. Кущівській, 32 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 Богдашову Владиславу Анатолійовичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Батальйонній, 35 загальною площею 0,0918 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

33.1. Передати Богдашову Владиславу Анатолійовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0320) по  
вул. Батальйонній, 35 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. 

34. Затвердити Соловйову Андрію Володимировичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
пров. Героїв АТО, 10 загальною площею 0,0918 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

34.1. Передати Соловйову Андрію Володимировичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0307) по  
пров. Героїв АТО, 10 загальною площею 0,0918 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

35. Затвердити Рибкіну Олександру Володимировичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                
вул. Гвардійській, 23 загальною площею 0,0922 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 
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35.1. Передати Рибкіну Олександру Володимировичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0303) по  
вул. Гвардійській, 23 загальною площею 0,0922 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 Негретову Олегу Миколайовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
пров. Волонтерському, 5 загальною площею 0,0918 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

36.1. Передати Негретову Олегу Миколайовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0321) по  
пров. Волонтерському, 5 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. 

37. Затвердити Крамаренку Геннадію Петровичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Марії Заньковецької, 54 загальною площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

37.1. Передати Крамаренку Геннадію Петровичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:413:0132) по  
вул. Марії Заньковецької, 54 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. 

38. Затвердити Горбачову Олександру Васильовичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Кущівській, 50 загальною площею 0,0918 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

38.1. Передати Горбачову Олександру Васильовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0313) по  
вул. Кущівській, 50 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. 

39. Затвердити Казимировичу Володимиру Мироновичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Героїв АТО, 12 загальною площею 0,0918 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 
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39.1. Передати Казимировичу Володимиру Мироновичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0299) по  
вул. Героїв АТО, 12 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. 

40. Затвердити Коваленку Олександру Анатолійовичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Батальйонній, 17 загальною площею 0,0918 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

40.1. Передати Коваленку Олександру Анатолійовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0310) по  
вул. Батальйонній, 17 загальною площею 0,0918 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

41. Затвердити Амандіну Сергію Володимировичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Батальйонній, 23 загальною площею 0,0918 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

41.1. Передати Амандіну Сергію Володимировичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0286) по  
вул. Батальйонній, 23 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. 

42. Затвердити Карпінському Олегу Сергійовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Кущівській, 24 загальною площею 0,0918 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

42.1. Передати Карпінському Олегу Сергійовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0315) по  
вул. Кущівській, 24 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. 

43. Затвердити Литвину Олександру Володимировичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Катранівській, 24 загальною площею 0,0918 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 
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43.1. Передати Литвину Олександру Володимировичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0298) по  
вул. Катранівській, 24 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. 

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

44.1. Передати Курманенку Сергію Олександровичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0288) по  
вул. Катранівській, 47 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. 

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

45.1. Передати Огіру Андрію Георгійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0312) по  
вул. Героїв АТО, 67 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. 

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

46.1. Передати Полінському Андрію Анатолійовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0314) по  
вул. Батальйонній, 51 загальною площею 0,0918 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

47. Затвердити Крикуну Олександру Анатолійовичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Волонтерській, 33 загальною площею 0,0910 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 
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47.1. Передати Крикуну Олександру Анатолійовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0301) по  
вул. Волонтерській, 33 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. 

48. Затвердити Крикуну Ігорю Анатолійовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Волонтерській, 35 загальною площею 0,0910 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

48.1. Передати Крикуну Ігорю Анатолійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0300) по  
вул. Волонтерській, 35 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. 

49. Затвердити Дорошенку Любомиру Петровичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Батальйонній, 39 загальною площею 0,0918 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

49.1. Передати Дорошенку Любомиру Петровичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0268) по  
вул. Батальйонній, 39 загальною площею 0,0918 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

50. Затвердити Петрову Сергію Сергійовичу проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Волонтерській, 31 загальною площею 0,0910 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

50.1. Передати Петрову Сергію Сергійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0306) по  
вул. Волонтерській, 31 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. 

51. Затвердити Кікотю Миколі Олексійовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Батальйонній, 54 загальною площею 0,0918 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 
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51.1. Передати Кікотю Миколі Олексійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0311) по  
вул. Батальйонній, 54 загальною площею 0,0918 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

52. Затвердити Селезньову Єгору Дмитровичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Гвардійській, 25 загальною площею 0,0985 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

52.1. Передати Селезньову Єгору Дмитровичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0330) по  
вул. Гвардійській, 25 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. 

53. Затвердити Селезньову Дмитру Миколайовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                      
вул. Гвардійській, 36 загальною площею 0,0910 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

53.1. Передати Селезньову Дмитру Миколайовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0329) по  
вул. Гвардійській, 36 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. 

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

55. 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 


