
ПРОЕКТ № 468 
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від «__» ______ 2016 року        № _____ 
 
Про передачу у власність  
земельних ділянок учасникам АТО 
 

Керуючись 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 АТО), проекти землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок, Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити Черепінському Юрію Федоровичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 15 в                  
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.1. Передати Черепінському Юрію Федоровичу безоплатно у 
власність земельну ділянку № 15 (кадастровий                                                    
номер 3510100000:02:028:0383) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») загальною площею 0,0800 га (в 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. 

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

2.1. Передати Шаповалову Олександру Володимировичу безоплатно у 
власність земельну ділянку № 9 (кадастровий номер 3510100000:02:028:0314) 
в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0800 га (в тому числі по угіддях: 0,0800 га – землі одно- та 
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двоповерхової житлової забудови) для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

3. Затвердити Ізрайлову Володимиру Олександровичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної                      
ділянки № 111 в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та                         
СТ «Аграрник») загальною площею 0,0800 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

3.1. Передати Ізрайлову Володимиру Олександровичу безоплатно у 
власність земельну ділянку № 111 (кадастровий                                                   
номер 3510100000:02:028:0598) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») загальною площею 0,0800 га (в 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 Лелеко Олександру Олександровичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної                 
ділянки № 99 в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та                              
СТ «Аграрник») загальною площею 0,0907 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) . 

4.1. Передати Лелеко Олександру Олександровичу безоплатно                        
у власність земельну ділянку № 99 (кадастровий                                               
номер 3510100000:02:028:0593) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») загальною площею 0,0907 га (в 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. 

5. Затвердити Воропаю В’ячеславу Миколайовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 45 в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

5.1. Передати Воропаю В’ячеславу Миколайович безоплатно у 
власність земельну ділянку № 45 (кадастровий                                                    
номер 3510100000:02:028:0396) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») загальною площею 0,0800 га (в 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. 



  
 

3   

6. Затвердити Бабичу Юрію Петровичу проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 127 в                
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0948 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

6.1. Передати Бабичу Юрію Петровичу безоплатно у власність 
земельну ділянку № 127 (кадастровий номер 3510100000:02:028:0341) в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0948 га (в 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. 

7. Затвердити Григорцю Олексію Олексійовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 191 в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0798 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

7.1. Передати Григорцю Олексію Олексійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку № 191 (кадастровий номер 3510100000:02:028:0347) в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0798 га (в тому числі по угіддях: 0,0798 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 Прохорову Дмитру Геннадійовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 282 в                   
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0969 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

8.1. Передати Прохорову Дмитру Геннадійовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку № 282 (кадастровий                                                   
номер 3510100000:02:028:0471) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») загальною площею 0,0969 га (в 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. 

9. Затвердити Красноштану Віталію Сергійовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                               
вул. Кущівській, 34 загальною площею 0,0918 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

9.1. Передати Красноштану Віталію Сергійовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0385) по                     
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вул. Кущівській, 34 загальною площею 0,0918 га (в 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. 

10. Затвердити Санжарі Віталію Георгійовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки                                      
по пров. Героїв АТО, 11 загальною площею 0,0918 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

10.1. Передати Санжарі Віталію Георгійовичу безоплатно                                   
у власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0382)  
по пров. Героїв АТО, 11 загальною площею 0,0918 га (в 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. 

11. Затвердити Климку Олександру Михайловичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки на перехресті 
вулиць Сергія Сєнчева (Повітрянофлотської) та Родникової загальною                         
площею 0,0728 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

11.1. Передати Климку Олександру Михайловичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:19:200:0049) на 
перехресті вулиць Сергія Сєнчева (Повітрянофлотської) та Родникової 
загальною площею 0,0728 га (в тому числі по угіддях: 0,0728 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 Григорашу Миколі Васильовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 328 в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0978 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

12.1. Передати Григорашу Миколі Васильовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку № 328 (кадастровий номер 3510100000:02:028:0573) в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0978 га (в 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. 

13. Затвердити Соловйову Ігорю Володимировичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 196 в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
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площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

13.1. Передати Соловйову Ігорю Володимировичу безоплатно у 
власність земельну ділянку № 196 (кадастровий                                               
номер 3510100000:02:028:0352) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») загальною площею 0,0800 га (в 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 Лєвашову Олегу Вікторовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки                                    
по вул. Кущівській, 43 загальною площею 0,0927 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

14.1. Передати Лєвашову Олегу Вікторовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0376)                              
по вул. Кущівській, 43 загальною площею 0,0927 га (в тому числі по                 
угіддях: 0,0927 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 Журавльову Сергію Анатолійовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                             
вул. Батальйонній, 52 загальною площею 0,0918 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

15.1. Передати Журавльову Сергію Анатолійовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку по вул. Батальйонній, 52 загальною                     
площею 0,0918 га (в 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. 

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

16.1. Передати Джурілюку Сергію Миколайовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0389) по 
вул. Катранівській, 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 
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споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

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

17.1. Передати Рудненку Олександру Миколайовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0388)              
по вул. Катранівській, 7 загальною площею 0,0918 га (в 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. 

18. Скасувати пункт 16 рішення Кіровоградської міської ради                     
від 29.09.2015 № 4668 «Про передачу у власність земельних ділянок 
учасникам АТО» у зв’язку з добровільною відмовою заявника від земельної 
ділянки (заява від 30.03.2016). 

18.1. Передати Клубнікіну Олександру Юрійовичу безоплатно                         
у власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0240) по 
вул. Батальйонній, 16 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. 

19. Затвердити Музиченку Олександру Івановичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 188 в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0939 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

19.1. Передати Музиченку Олександру Івановичу безоплатно у 
власність земельну ділянку № 188 (кадастровий                               
номер 3510100000:02:028:0534) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») 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. 

20. Затвердити Асланяну Армену Ашотовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 244 в                
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
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20.1. Передати Асланяну Армену Ашотовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку № 244 (кадастровий номер 3510100000:02:028:0457) в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») 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. 

21. Затвердити Дичику Сергію Сергійовичу проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 254 в мікрорайоні 
Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною                         
площею 0,0957 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

21.1. Передати Дичику Сергію Сергійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку № 254 (кадастровий номер 3510100000:02:028:0544) в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») 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. 

22. Затвердити Кашпур Анастасії Володимирівні проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 61 в                   
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0957 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

22.1. Передати Кашпур Анастасії Володимирівні безоплатно 
 у власність земельну ділянку № 61 (кадастровий  
номер 3510100000:02:028:0494) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») 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. 

23. Затвердити Здоровцю Дмитру Олександровичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 64 в                   
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0907 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

23.1. Передати Здоровцю Дмитру Олександровичу безоплатно у 
власність земельну ділянку № 64 (кадастровий                                                       
номер 3510100000:02:028:0325) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») 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 
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споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови. 

24. Затвердити Чмаріну Андрію Володимировичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 38                                      
в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

24.1. Передати Чмаріну Андрію Володимировичу безоплатно                   
у власність земельну ділянку № 38 (кадастровий                                        
номер 3510100000:02:028:0308) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») 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. 

25. Затвердити Підгорному Віталію Олександровичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної                     
ділянки № 305 в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та                           
СТ «Аграрник») загальною площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

25.1. Передати Підгорному Віталію Олександровичу безоплатно у 
власність земельну ділянку № 305 (кадастровий                                                  
номер 3510100000:02:028:0473) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») загальною площею 0,1000 га (у тому числі по                
угіддях: 0,1000 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 Куксі Роману Євгеновичу проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 260 в                  
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0957 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

26.1. Передати Куксі Роману Євгеновичу безоплатно у власність 
земельну ділянку № 260 (кадастровий номер 3510100000:02:028:0595) в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») 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. 

27. Затвердити Ізотову Вячеславу Юрійовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 87 в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
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площею 0,0997 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

27.1. Передати Ізотову Вячеславу Юрійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку № 87 (кадастровий номер 3510100000:02:028:0498) в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») 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. 

28. Затвердити Іванову Ігорю Сергійовичу проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 128 в мікрорайоні 
Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною                       
площею 0,0948 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

28.1. Передати Іванову Ігорю Сергійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку № 128 (кадастровий номер 3510100000:02:028:0602) в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») 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. 

29. Затвердити Бондару Костянтину Юрійовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 129 в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною                       
площею 0,0948 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

29.1. Передати Бондару Костянтину Юрійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку № 129 (кадастровий номер 3510100000:02:028:0603) в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») 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. 

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

30.1. Передати Візерському Анатолію Володимировичу безоплатно у 
власність земельну ділянку № 1 (кадастровий номер 3510100000:02:028:0306) 
в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0800 га (у тому числі по угіддях: 0,0800 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови) для будівництва та обслуговування 
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жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

31. Затвердити Цуркану Богдану Олександровичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 78 в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною                       
площею 0,0948 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

31.1. Передати Цуркану Богдану Олександровичу безоплатно у 
власність земельну ділянку № 78 (кадастровий                                                 
номер 3510100000:02:028:0414) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») 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. 

32. Затвердити Кобзовщуку Олександру Олександровичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної                
ділянки № 181 в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та                           
СТ «Аграрник») загальною площею 0,0939 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

32.1. Передати Кобзовщуку Олександру Олександровичу безоплатно у 
власність земельну ділянку № 181 (кадастровий                                                 
номер 3510100000:02:028:0519) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») 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. 

33. Затвердити Бондарєву Тімуру Володимировичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної                      
ділянки № 306 в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та                           
СТ «Аграрник») загальною площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

33.1. Передати Бондарєву Тімуру Володимировичу безоплатно у 
власність земельну ділянку № 306 (кадастровий                                
номер 3510100000:02:028:0474) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») загальною площею 0,1000 га (у тому числі по                 
угіддях: 0,1000 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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34. Затвердити Щоткіну Сергію Валентиновичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 210                         
в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

34.1. Передати Щоткіну Сергію Валентиновичу безоплатно у власність 
земельну ділянку № 210 (кадастровий номер 3510100000:02:028:0449) в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») 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. 

35. Затвердити Вівсяному Руслану Віталійовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 157                         
в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0939 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

35.1. Передати Вівсяному Руслану Віталійовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку № 157 (кадастровий                                                 
номер 3510100000:02:028:0601) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») 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. 

36. Затвердити Демешку Сергію Сергійовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки                                    
по вул. Кущівській, 45 загальною площею 0,0927 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

36.1. Передати Демешку Сергію Сергійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0387) по                    
вул. Кущівській, 45 загальною площею 0,0927 га (у тому числі по                
угіддях: 0,0927 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 Бойченку Денису Миколайовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 211                         
в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

37.1. Передати Бойченку Денису Миколайовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку № 211 (кадастровий                                                 



  
 

12   

номер 3510100000:02:028:0450) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») 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 Климіну Андрію Миколайовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 35                         
в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

38.1. Передати Климіну Андрію Миколайовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку № 35 (кадастровий номер 3510100000:02:028:0294) в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») 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 Грицькову Андрію Миколайовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 182                         
в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0939 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

39.1. Передати Грицькову Андрію Миколайовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку № 182 (кадастровий                                                   
номер 3510100000:02:028:0530) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») 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. 

40. Затвердити Остапенку Ярославу Сергійовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки                                    
по вул. Героїв АТО, 28 загальною площею 0,0927 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

40.1. Передати Остапенку Ярославу Сергійовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0379) по                    
вул. Героїв АТО, 28 загальною площею 0,0927 га (у тому числі по                
угіддях: 0,0927 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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41. Затвердити Туру Олегу Валентиновичу проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 95 в                  
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0907 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

41.1. Передати Туру Олегу Валентиновичу безоплатно у власність 
земельну ділянку № 95 (кадастровий номер 3510100000:02:028:0321) в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») 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. 

42. Затвердити Тарану Юрію Миколайовичу проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 274 в мікрорайоні 
Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною                       
площею 0,0969 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

42.1. Передати Тарану Юрію Миколайовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку № 9 (кадастровий номер 3510100000:02:028:0467) в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») 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. 

43. Затвердити Єсману Вячеславу Юрійовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 273 в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною                       
площею 0,0969 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

43.1. Передати Єсману Вячеславу Юрійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку № 273 (кадастровий номер 3510100000:02:028:0466) в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») 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. 

44. Затвердити Арабаджи Михайлу Миколайовичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної  
ділянки № 193 в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ 
«Аграрник») загальною площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) . 

44.1. Передати Арабаджи Михайлу Миколайовичу безоплатно                         
у власність земельну ділянку № 193 (кадастровий                                               
номер 3510100000:02:028:0349) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
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та СТ «Аграрник») 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 Безносенку Сергію Васильовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 270 в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0947 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

45.1. Передати Безносенку Сергію Васильовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку № 270 (кадастровий номер 3510100000:02:028:0369) в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») 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. 

46. Затвердити Нені Сергію Руслановичу проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 153 в                
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0939 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

46.1. Передати Нені Сергію Руслановичу безоплатно у власність 
земельну ділянку № 153 (кадастровий номер 3510100000:02:028:0527) в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») 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. 

47. Затвердити Бондаренку Ігорю Станіславовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 225 в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0957 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

47.1. Передати Бондаренку Ігорю Станіславовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку № 225 (кадастровий                                             
номер 3510100000:02:028:0606) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») 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. 

48. Затвердити Карпуніну Валерію Володимировичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної                



  
 

15   

ділянки № 259 в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та                            
СТ «Аграрник») загальною площею 0,0957 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

48.1. Передати Карпуніну Валерію Володимировичу безоплатно у 
власність земельну ділянку № 259 (кадастровий                                                   
номер 3510100000:02:028:0551) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») 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. 

49. Затвердити Ковальову Дмитру Олександровичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                               
вул. Кущівській, 47 загальною площею 0,0927 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

49.1. Передати Ковальову Дмитру Олександровичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0381) по                               
вул. Кущівській, 47 загальною площею 0,0927 га (у тому числі по                  
угіддях: 0,0927 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 Бондаренку Дмитру Олександровичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки                                      
по вул. Волонтерській, 42 загальною площею 0,0910 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

50.1. Передати Бондаренку Дмитру Олександровичу безоплатно                                   
у власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0375)  
по вул. Волонтерській, 42 загальною площею 0,0910 га (у тому числі по                 
угіддях: 0,0910 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 Лашку Михайлу Володимировичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 136 в                  
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

51.1. Передати Лашку Михайлу Володимировичу безоплатно у 
власність земельну ділянку № 136 (кадастровий                                                 
номер 3510100000:02:028:0435) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
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та СТ «Аграрник») 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. 

52. Затвердити Кононенку Артему Васильовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 170 в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною                       
площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

52.1. Передати Кононенку Артему Васильовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку № 170 (кадастровий номер 3510100000:02:028:0429) в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») 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. 

53. Затвердити Вєхтєву Валерію Валерійовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 249 в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною                       
площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

53.1. Передати Вєхтєву Валерію Валерійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку № 249 (кадастровий номер 3510100000:02:028:0460) в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») 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. 

54. Затвердити Боревському Володимиру Володимировичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної                    
ділянки № 299 в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та                         
СТ «Аграрник») загальною площею 0,0839 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) . 

54.1. Передати Боревському Володимиру Володимировичу безоплатно                         
у власність земельну ділянку № 299 (кадастровий                                               
номер 3510100000:02:028:0371) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») 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. 
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55. Затвердити Яровому Олександру Олександровичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної                    
ділянки № 82 в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та                           
СТ «Аграрник») загальною площею 0,0800 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

55.1. Передати Яровому Олександру Олександровичу безоплатно у 
власність земельну ділянку № 82 (кадастровий                                                   
номер 3510100000:02:028:0406) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») 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. 

56. Затвердити Кравченку Ігорю Сергійовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 104 в                
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

56.1. Передати Кравченку Ігорю Сергійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку № 104 (кадастровий номер 3510100000:02:028:0407) в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») 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. 

57. Затвердити Жалінському Максиму Олександровичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної                      
ділянки № 284 в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та                          
СТ «Аграрник») загальною площею 0,0978 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

57.1. Передати Жалінському Максиму Олександровичу безоплатно у 
власність земельну ділянку № 284 (кадастровий                                             
номер 3510100000:02:028:0555) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») 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. 

58. Затвердити Бабію Сергію Миколайовичу проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 179 в мікрорайоні 
Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною                     
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площею 0,0939 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

58.1. Передати Бабію Сергію Миколайовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку № 179 (кадастровий номер 3510100000:02:028:0529) в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») 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. 

59. Затвердити Корнелюку Андрію Вадимовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 52 в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною                      
площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

59.1. Передати Корнелюку Андрію Вадимовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку № 52 (кадастровий номер 3510100000:02:028:0390) в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») 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. 

 60. Затвердити Лагздукалнсу Дмитру Андрісовичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної                    
ділянки № 206 в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та                          
СТ «Аграрник») загальною площею 0,0800 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

60.1. Передати Лагздукалнсу Дмитру Андрісовичу безоплатно                                   
у власність земельну ділянку № 206 (кадастровий                                             
номер 3510100000:02:028:0446) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») 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. 

61. Затвердити Пришняку Дмитру Сергійовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 173 в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною                      
площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

61.1. Передати Пришняку Дмитру Сергійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку № 173 (кадастровий номер 3510100000:02:028:0440) в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0800 га (у тому числі по угіддях: 0,0800 га – землі одно- та 
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двоповерхової житлової забудови) для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

62. Затвердити Яровому Сергію Олександровичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 132 в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0948 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

62.1. Передати Яровому Сергію Олександровичу безоплатно у 
власність земельну ділянку № 132 (кадастровий                                                  
номер 3510100000:02:028:0335) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») 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. 

63. Затвердити Катані Богдану Васильовичу проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 190 в  
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною                        
площею 0,0939 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

63.1. Передати Катані Богдану Васильовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку № 190 (кадастровий номер 3510100000:02:028:0522) в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») 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. 

64. Затвердити Андрусевичу Олексію Олександровичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної                    
ділянки № 212 в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та                           
СТ «Аграрник») загальною площею 0,0800 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

64.1. Передати Андрусевичу Олексію Олександровичу безоплатно у 
власність земельну ділянку № 212 (кадастровий                                                 
номер 3510100000:02:028:0451) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») 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. 

 65. Затвердити Жучковському Анатолію Михайловичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної                   
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ділянки № 212 в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та                           
СТ «Аграрник») загальною площею 0,0800 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

65.1. Передати Жучковському Анатолію Михайловичу безоплатно у 
власність земельну ділянку № 5 (кадастровий                                                 
номер 3510100000:02:028:0297) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») 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. 

66. Затвердити Криштопу Костянтину Вікторовичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної                    
ділянки № 224 в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та                           
СТ «Аграрник») загальною площею 0,0957 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

66.1. Передати Криштопу Костянтину Вікторовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку № 224 (кадастровий                                         
номер 3510100000:02:028:0610) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») 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. 

67. Затвердити Закряжевському Олександру Леонідовичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної                      
ділянки № 174 в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та                           
СТ «Аграрник») загальною площею 0,0800 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

67.1. Передати Закряжевському Олександру Леонідовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку № 174 (кадастровий                                                 
номер 3510100000:02:028:0432) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») 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. 

68. Затвердити Сіленку Володимиру Володимровичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної                    
ділянки по пров. Героїв АТО, 19 загальною площею 0,0918 га для 
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будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

68.1. Передати Сіленку Володимиру Володимровичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0394) по 
пров. Героїв АТО, 19 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. 

69. Затвердити Лемічу Руслану Сергійовичу проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                       
вул. Марії Заньковецької, 45 загальною площею 0,0925 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

69.1. Передати Лемічу Руслану Сергійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:413:0147) по                     
вул. Марії Заньковецької, 45 загальною площею 0,0925 га (у тому числі по                  
угіддях: 0,0925 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. 

70. Затвердити Іщенку Володимиру Миколайовичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної                    
ділянки № 67 на перехресті вулиць Сергія Сєнчева та Родникової загальною 
площею 0,0767 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

70.1. Передати Іщенку Володимиру Миколайовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку № 67 (кадастровий                                                 
номер 3510100000:19:200:0051) на перехресті вулиць Сергія Сєнчева та 
Родникової 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. 

71. Затвердити Чорному Богдану Павловичу проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                       
вул. Марії Заньковецької, 47/8 загальною площею 0,0925 га для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

71.1. Передати Чорному Богдану Павловичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:413:0146) по                     
вул. Марії Заньковецької, 47/8 загальною площею 0,0925 га (у тому числі по                  
угіддях: 0,0925 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. 

72. Затвердити Березовському Олександру Миколайовичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                       
вул. Батальйонній, 24 загальною площею 0,0918 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

72.1. Передати Березовському Олександру Миколайовичу безоплатно 
у власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0393) по                     
вул. Батальйонній, 24 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. 

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

73.1. Передати Коркіну Андрію Івановичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0390) по                     
вул. Кущівській, 25 загальною площею 0,0927 га (у тому числі по                  
угіддях: 0,0927 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. 

74. Затвердити Яровому Дмитру Вікторовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по                                       
вул. Героїв АТО, 16 загальною площею 0,0927 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

74.1. Передати Яровому Дмитру Вікторовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:44:344:0147) по                     
вул. Героїв АТО, 16 загальною площею 0,0927 га (у тому числі по                  
угіддях: 0,0927 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. 

75. Затвердити Онищенку Юрію Станіславовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 59 на 
перехресті вулиць Сергія Сєнчева та Родникової загальною площею 0,0838 га 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка). 
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75.1. Передати Онищенку Юрію Станіславовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку № 59 (кадастровий номер 
3510100000:19:200:0050) на перехресті вулиць Сергія Сєнчева та Родникової 
загальною площею 0,0838 га (у тому числі по угіддях: 0,0838 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. 

76. Затвердити Нестеренку Віталію Анатолійовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Салганні 
піски загальною площею 0,0614 га для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

76.1. Передати Нестеренку Віталію Анатолійовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:45:404:0090) по 
вул. Салганні піски загальною площею 0,0614 га (у тому числі по                
угіддях: 0,0614 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. 

77. Затвердити Полозу Сергію Володимировичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Лінія 7-а 
(напроти будинку № 33) загальною площею 0,0954 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

77.1. Передати Полозу Сергію Володимировичу безоплатно у власність 
земельну ділянку № 249 (кадастровий номер 3510100000:50:426:0097)                  
по вул. Лінія 7-а (напроти будинку № 33) загальною площею 0,0954 га                  
(у тому числі по угіддях: 0,0954 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. 

78. Затвердити Костенку Володимиру Івановичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Салганні 
піски загальною площею 0,0605 га для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) . 

78.1. Передати Костенку Володимиру Івановичу безоплатно                         
у власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:45:404:0089) 
вул. Салганні піски загальною площею 0,0605 га (у тому числі по                
угіддях: 0,0605 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. 

79. Затвердити Чорнобривцю Андрію Володимировичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної                    
ділянки по вул. Катранівській, 9 загальною площею 0,0918 га для 
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будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка). 

79.1. Передати Чорнобривцю Андрію Володимировичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:02:028:0406) по 
вул. Катранівській, 9 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. 

80. Затвердити Хайчіну Олександру В’ячеславовичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної                     
ділянки № 160 в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та                            
СТ «Аграрник») загальною площею 0,0948 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

80.1. Передати Хайчіну Олександру В’ячеславовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку № 160 (кадастровий                                                 
номер 3510100000:02:028:0338) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») 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. 

81. Затвердити Горяйнову Віталію Федоровичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 123 в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0997 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

81.1. Передати Горяйнову Віталію Федоровичу безоплатно у власність 
земельну ділянку № 123 (кадастровий номер 3510100000:02:028:0507) в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») 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. 

82. Затвердити Федорчуку Андрію Олександровичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної  
ділянки № 159 в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ 
«Аграрник») загальною площею 0,0948 га для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

82.1. Передати Федорчуку Андрію Олександровичу безоплатно у 
власність земельну ділянку № 159 (кадастровий                                                
номер 3510100000:02:028:0342) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») загальною площею 0,0948 га (у тому числі по                 
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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. 

83. Затвердити Черноморченко Ніні Іванівні проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 140 в мікрорайоні 
Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною                      
площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

83.1. Передати Черноморченко Ніні Іванівні безоплатно у власність 
земельну ділянку № 140 (кадастровий номер 3510100000:02:028:0423) в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») 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. 

 84. Затвердити Чабану Михайлу Миколайовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 267 в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0947 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

84.1. Передати Чабану Михайлу Миколайовичу безоплатно                                   
у власність земельну ділянку № 267 (кадастровий                                             
номер 3510100000:02:028:0367) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») 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. 

85. Затвердити Зафтонову Валерію Олександровичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної                    
ділянки № 118 в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та                          
СТ «Аграрник») загальною площею 0,0997 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

85.1. Передати Зафтонову Валерію Олександровичу безоплатно у 
власність земельну ділянку № 118 (кадастровий                                                 
номер 3510100000:02:028:0504) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») 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. 
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86. Затвердити Головецькому Костянтину Миколайовичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної                   
ділянки № 186 в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та                         
СТ «Аграрник») загальною площею 0,0939 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

86.1. Передати Головецькому Костянтину Миколайовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку № 186 (кадастровий                                                  
номер 3510100000:02:028:0520) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») 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. 

87. Затвердити Березовському Олександру Сергійовичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної                      
ділянки № 126 в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та                          
СТ «Аграрник») загальною площею 0,0948 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

87.1. Передати Березовському Олександру Сергійовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку № 126 (кадастровий                                                     
номер 3510100000:02:028:0332) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») 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. 

88. Затвердити Карандукову Олексію Вікторовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 318 в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0978 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

88.1. Передати Карандукову Олексію Вікторовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку № 318 (кадастровий                                                   
номер 3510100000:02:028:0576) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») 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. 

89. Затвердити Лисаку Сергію Сергійовичу проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 14 в мікрорайоні 
Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною                    
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площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

89.1. Передати Лисаку Сергію Сергійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку № 233 (кадастровий номер 3510100000:02:028:0608) в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») 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. 

90. Затвердити Сабаді Тетяні Павлівні проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 110 в мікрорайоні 
Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною                         
площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

90.1. Передати Сабаді Тетяні Павлівні безоплатно у власність земельну 
ділянку № 110 (кадастровий номер 3510100000:02:028:0416) в мікрорайоні 
Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») 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. 

91. Затвердити Гальченку Артуру Артуровичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 103 в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

91.1. Передати Гальченку Артуру Артуровичу безоплатно у власність 
земельну ділянку № 103 (кадастровий номер 3510100000:02:028:0330) в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») 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. 

92. Затвердити Гончаренку Руслану Юрійовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 279 в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0969 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

92.1. Передати Гончаренку Руслану Юрійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку № 279 (кадастровий номер 3510100000:02:028:0480) в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0969 га (у тому числі по угіддях: 0,0969 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. 

93. Затвердити Бордюжі Роману Сергійовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 198 в                      
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

93.1. Передати Бордюжі Роману Сергійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку № 198 (кадастровий номер 3510100000:02:028:0354) в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») 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. 

94. Затвердити Власенку Олександру Олександровичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної                    
ділянки № 79 в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та                             
СТ «Аграрник») загальною площею 0,0800 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

94.1. Передати Власенку Олександру Олександровичу безоплатно у 
власність земельну ділянку № 79 (кадастровий                                                      
номер 3510100000:02:028:0404) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») 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. 

95. Затвердити Богушевському Андрію Сергійовичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної                      
ділянки № 239 в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та                             
СТ «Аграрник») загальною площею 0,0800 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

95.1. Передати Богушевському Андрію Сергійовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку № 239 (кадастровий                                                    
номер 3510100000:02:028:0463) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») 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. 

 96. Затвердити Слюсаренку Євгену Івановичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 258 в                      
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мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0957 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

96.1. Передати Слюсаренку Євгену Івановичу безоплатно у власність 
земельну ділянку № 258 (кадастровий номер 3510100000:02:028:0553) в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») 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. 

97. Затвердити Беліченку Євгену Івановичу проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 189 в                      
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0939 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

97.1. Передати Беліченку Євгену Івановичу безоплатно у власність 
земельну ділянку № 189 (кадастровий номер 3510100000:02:028:0535) в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») 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. 

 98. Затвердити Шершень Антоніні Анатоліївні проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 203 в                      
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

98.1. Передати Шершень Антоніні Анатоліївні безоплатно у власність 
земельну ділянку № 203 (кадастровий номер 3510100000:02:028:0461) в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») 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. 

 99. Затвердити Руденку Сергію Віталійовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 226 в                      
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0957 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

99.1. Передати Руденку Сергію Віталійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку № 226 (кадастровий номер 3510100000:02:028:0617) в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0957 га (у тому числі по угіддях: 0,0957 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. 

100. Затвердити Метелєву Василю Сергійовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 261 в              
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0957 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

100.1. Передати Метелєву Василю Сергійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку № 261 (кадастровий номер 3510100000:02:028:0604) в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») 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. 

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

101.1. Передати Крижану Любомиру Івановичу безоплатно у власність 
земельну ділянку № 37 (кадастровий номер 3510100000:02:028:0303) в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») 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. 

102. Затвердити Сєнчевій Сніжані Володимирівні проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 57 в                      
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0957 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

102.1. Передати Сєнчевій Сніжані Володимирівні безоплатно у 
власність земельну ділянку № 57 (кадастровий                                                     
номер 3510100000:02:028:0487) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») 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. 

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

103.1. Передати Дудці Олександру Олександровичу безоплатно у 
власність земельну ділянку № 48 (кадастровий                                                        
номер 3510100000:02:028:0397) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») 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. 

104. Затвердити Шпиці Ростиславу Леонідовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 40 в                      
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

104.1. Передати Шпиці Ростиславу Леонідовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку № 40 (кадастровий  
номер 3510100000:02:028:0300) в мікрорайоні Лелеківка (між  
пров. Курінним та СТ «Аграрник») 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. 

105. Затвердити Свірідову Олександру Ігоровичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 228 в                      
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0798 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

105.1. Передати Свірідову Олександру Ігоровичу безоплатно у 
власність земельну ділянку № 228 (кадастровий  
номер 3510100000:02:028:0356) в мікрорайоні Лелеківка (між  
пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною площею 0,0798 га (у тому 
числі по угіддях: 0,0798 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. 

106. Затвердити Сачку Олександру Аркадійовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 107 в                      
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

106.1. Передати Сачку Олександру Аркадійовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку № 107 (кадастровий                                                   
номер 3510100000:02:028:0615) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 



  
 

32   

та СТ «Аграрник») 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. 

107. Затвердити Мусієнку Сергію Анатолійовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 231 в              
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

107.1. Передати Мусієнку Сергію Анатолійовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку № 231 (кадастровий                                                 
номер 3510100000:02:028:0359) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») 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. 

108. Затвердити Кулигіній Ірині Олександрівні проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 187 в                      
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0939 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

108.1. Передати Кулигіній Ірині Олександрівні безоплатно у власність 
земельну ділянку № 187 (кадастровий номер 3510100000:02:028:0521) в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») 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. 

109. Затвердити Маркову Анатолію Васильовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 120 в                      
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0997 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

109.1. Передати Маркову Анатолію Васильовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку № 120 (кадастровий  
номер 3510100000:02:028:0506) в мікрорайоні Лелеківка (між  
пров. Курінним та СТ «Аграрник») 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. 
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110. Затвердити Горовенко Юлії Вікторівні проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 60 в                      
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0957 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

110.1. Передати Горовенко Юлії Вікторівні безоплатно у власність 
земельну ділянку № 60 (кадастровий номер 3510100000:02:028:0493) в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») 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. 

111. Затвердити Майстерюк Ірині Станіславівні проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 167 в                      
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

111.1. Передати Майстерюк Ірині Станіславівні безоплатно у власність 
земельну ділянку № 167 (кадастровий номер 3510100000:02:028:0437) в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») 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. 

112. Затвердити Черненку Володимиру Васильовичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної                     
ділянки № 314 в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та                             
СТ «Аграрник») загальною площею 0,0946 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

112.1. Передати Черненку Володимиру Васильовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку № 314 (кадастровий                                                  
номер 3510100000:02:028:0477) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») 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. 

113. Затвердити Онищенку Олександру Анатолійовичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної                   
ділянки № 240 в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та                           
СТ «Аграрник») загальною площею 0,0800 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  
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113.1. Передати Онищенку Олександру Анатолійовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку № 240 (кадастровий                                         
номер 3510100000:02:028:0464) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») 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. 

114. Затвердити Новіченку Ігорю Анатолійовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 141 в                      
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

114.1. Передати Новіченку Ігорю Анатолійовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку № 141 (кадастровий  
номер 3510100000:02:028:0424) в мікрорайоні Лелеківка (між  
пров. Курінним та СТ «Аграрник») 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. 

115. Затвердити Вечерку Станіславу Валерійовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 22 в                      
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

115.1. Передати Вечерку Станіславу Валерійовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку № 22 (кадастровий                                                      
номер 3510100000:02:028:0590) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») 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. 

116. Затвердити Сагайдаку Олександру Вікторовичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної                    
ділянки № 4 в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та                               
СТ «Аграрник») загальною площею 0,0800 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

116.1. Передати Сагайдаку Олександру Вікторовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку № 4 (кадастровий номер 3510100000:02:028:0305) 
в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0800 га (у тому числі по угіддях: 0,0800 га – землі одно- та 
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двоповерхової житлової забудови) для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

117. Затвердити Андрущуку Володимиру Володимировичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної                    
ділянки № 13 в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та                               
СТ «Аграрник») загальною площею 0,0800 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

117.1. Передати Андрущуку Володимиру Володимировичу безоплатно 
у власність земельну ділянку № 13 (кадастровий                                                     
номер 3510100000:02:028:0401) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») 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. 

118. Затвердити Копцеву Віталію Євгеновичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по вул. 
Тепличній, 30 загальною площею 0,0637 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

118.1. Передати Копцеву Віталію Євгеновичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:16:103:0090) по                     
вул. Тепличній, 30 загальною площею 0,0637 га (у тому числі по                    
угіддях: 0,0637 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. 

119. Затвердити Магану Олегу Анатолійовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 184 в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0939 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

119.1. Передати Магану Олегу Анатолійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку № 184 (кадастровий номер 3510100000:02:028:0532) в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») 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. 

120. Затвердити Сокуру Сергію Леонідовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 233 в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною                      
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площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

120.1. Передати Сокуру Сергію Леонідовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку № 233 (кадастровий номер 3510100000:02:028:0580) в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») 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. 

121. Затвердити Воюцькому Олександру Юрійовичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної                     
ділянки № 251 в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та                          
СТ «Аграрник») загальною площею 0,0957 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

121.1. Передати Воюцькому Олександру Юрійовичу безоплатно у 
власність земельну ділянку № 251 (кадастровий                                          
номер 3510100000:02:028:0541) в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 
та СТ «Аграрник») 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. 

122. Затвердити Козьмі Костянтину Івановичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 176                          
в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

122.1. Передати Козьмі Костянтину Івановичу безоплатно у власність 
земельну ділянку № 176 (кадастровий номер 3510100000:02:028:0441) в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») 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. 

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

123.1. Передати Зарудньому Олександру Григоровичу безоплатно у 
власність земельну ділянку № 2 (кадастровий номер 3510100000:02:028:0315) 
в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною 
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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. 

124. Затвердити Діденку Дмитру Вікторовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки № 96 в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») загальною                       
площею 0,0907 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

124.1. Передати Діденку Дмитру Вікторовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку № 96 (кадастровий номер 3510100000:02:028:0322) в 
мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник») 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. 

125. Затвердити Журилу Ігорю Сергійовичу  проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки на                               
перехресті вул. Кримської та Герцена загальною площею 0,0563 га для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

125.1. Передати Журилу Ігорю Сергійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:45:394:0052 перехресті 
вул. Кримської та Герцена загальною площею 0,0563 га (у тому числі по 
угіддях: 0,0563 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. 

126. Затвердити Переверзєву Артему Ігоровичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
пров. Алтайському (біля СМЧ № 19) для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

126.1. Передати Переверзєву Артему Ігоровичу  у власність земельну 
ділянку (кадастровий номер 3510100000:45:404:0088) по пров. Алтайському 
(біля СМЧ № 19) загальною площею 0,1000 га (у тому числі по  
угіддях: 0,1000 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. 

127. Затвердити Рибці Дмитру Миколайовичу проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
пров. Курінному  для ведення садівництва. 

127.1. Передати  Рибці Дмитру Миколайовичу  у власність земельну 
ділянку (кадастровий номер 3510100000:02:028:0321) по пров. Курінному  
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загальною площею 0,0934  га (у тому числі по угіддях: 0,0934  га – землі 
садів), для ведення садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення. 

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

 129. 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 


