
 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА  
 

ТРЕТЯ СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

від 25 березня  2021 року                                                       № 241 
 

Про передачу у власність  

земельних ділянок громадянам  
 

Керуючись статтею 144 Конституції України, статтями 12, 89, 116, 118, 

121, 126 Земельного кодексу 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», розглянувши технічні 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) та заяви громадян, Кропивницька міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити Грязновій Олені Олексіївні та Литовці Світлані Вікторівні 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну сумісну 

власність по вул. Олексія Єгорова, 110 для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Грязновій Олені Олексіївні та Литовці Світлані Вікторівні у 

спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:31:236:0025) по вул. Олексія Єгорова, 110 загальною площею 

0,1251 га (у тому числі по угіддях: 0,1251 га – малоповерхова забудова)  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та 

громадської забудови. 
 

2. Затвердити Другаль Ірині Леонідівні та Яковлєвій Юлії Вадимівні  

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну сумісну 

власність по вул. Верхній Биковській, 26-а для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Другаль Ірині Леонідівні та Яковлєвій Юлії Вадимівні у 

спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:33:261:0037) по вул. Верхній Биковській, 26-а загальною 

площею 0,0745 га (у тому числі по угіддях: 0,0745 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та 

громадської забудови. 
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3. Затвердити Арутюняну Арутюну Врежовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Кропивницького, 155 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Арутюняну Арутюну Врежовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:38:317:0065) по вул. Кропивницького, 155  

загальною площею 0,1000 га (у тому числі по угіддях: 0,1000 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 
 

4. Затвердити Бабій Ользі Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Першотравневій, 20 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Бабій Ользі Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:17:120:0082) по вул. Першотравневій, 20  

загальною площею 0,0771 га (у тому числі по угіддях: 0,0771 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 
 

5. Затвердити Марченко Людмилі Федорівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Холодноярській, 14 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Марченко Людмилі Федорівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:04:041:0043) по вул. Холодноярській, 14 загальною 

площею 0,0838 га (у тому числі по угіддях: 0,0838 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та 

громадської забудови. 
 

6. Затвердити Горобцю Олександру Сергійовичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Гетьмана 

Сагайдачного, 44 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Горобцю Олександру Сергійовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:05:043:0026) по вул. Гетьмана 

Сагайдачного, 44 загальною площею 0,1000 га (у тому числі по угіддях:  

0,1000 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 
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житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 

рахунок земель житлової та громадської забудови. 
 

7. Затвердити Скібіцькому Станіславу Євгеновичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  

вул. Некрасова, 44 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Скібіцькому Станіславу Євгеновичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:14:122:0148) по вул. Некрасова, 44  

загальною площею 0,0720 га (у тому числі по угіддях: 0,0720 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 
 

8. Затвердити Настоящому Юрію Сергійовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Григорія Синиці, 5 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Настоящому Юрію Сергійовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:03:024:0021) по вул. Григорія Синиці, 5 загальною 

площею 0,0765 га (у тому числі по угіддях: 0,0765 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та 

громадської забудови. 
 

9. Затвердити Нагорному Юрію Володимировичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Новгородській, 36  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Нагорному Юрію Володимировичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:24:314:0037) по вул. Новгородській, 36    

загальною площею 0,0707 га (у тому числі по угіддях: 0,0707 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 
 

10. Затвердити Унгуряну Володимиру Олексійовичу, Казанцевій Світлані 

Олексіївні та Рудченко Валентині Олексіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у спільну сумісну власність по  

вул. Обознівській, 21 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
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Передати Унгуряну Володимиру Олексійовичу, Казанцевій Світлані 

Олексіївні та Рудченко Валентині Олексіївні у спільну сумісну  

власність земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:21:146:0084) по  

вул. Обознівській, 21 загальною площею 0,0803 га (у тому числі по угіддях:  

0,0803 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 

рахунок земель житлової та громадської забудови. 
 

11. Затвердити Врадій Тетяні Григорівні та Вереітіну Віталію 

Григоровичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у 

спільну сумісну власність по пров. Компаніївському, 2/1 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Врадій Тетяні Григорівні та Вереітіну Віталію  

Григоровичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:43:365:0077) по пров. Компаніївському, 2/1 загальною площею 

0,0668 га (у тому числі по угіддях: 0,0668 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

12. Затвердити Скарбану Володимиру Володимировичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  

вул. Баженова, 29 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Скарбану Володимиру Володимировичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:40:328:0040) по вул. Баженова, 29  

загальною площею 0,0553 га (у тому числі по угіддях: 0,0553 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 
 

13. Затвердити Черкашину Андрію Юрійовичу та Мельник Тетяні 

Юріївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у 

спільну сумісну власність по вул. Юрія Липи, 3 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Черкашину Андрію Юрійовичу та Мельник Тетяні  

Юріївні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:11:071:0086) по вул. Юрія Липи, 3 загальною площею 0,0533 га 

(у тому числі по угіддях: 0,0533 га – малоповерхова забудова) для будівництва 
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та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 
 

14. Затвердити Гончаренко Інні Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Новгородській, 14-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Гончаренко Інні Василівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:24:323:0042) по вул. Новгородській, 14-а  

загальною площею 0,0489 га (у тому числі по угіддях:  

0,0489 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 

рахунок земель житлової та громадської забудови. 
 

15. Затвердити Дядик Людмилі Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Новоселівській, 22 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Дядик Людмилі Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:42:378:0065) по вул. Новоселівській, 22 загальною 

площею 0,0596 га (у тому числі по угіддях: 0,0596 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та 

громадської забудови. 
 

16. Затвердити Сивобородову Євгену Сергійовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  

вул. Криворізькій, 35-а для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Сивобородову Євгену Сергійовичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:48:412:0045) по вул. Криворізькій, 35-а 

загальною площею 0,0603 га (у тому числі по угіддях: 0,0603 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 
 

17. Затвердити Пантелеєву Олександру Миколайовичу та Бричці Галині 

Іванівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у 

спільну сумісну власність по вул. Криворізькій, 36-а для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  
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Передати Пантелеєву Олександру Миколайовичу та Бричці Галині 

Іванівні у власність земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:48:419:0052) 

по вул. Криворізькій, 36-а загальною площею 0,0573 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0573 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 
 

18. Затвердити Кшешевському Володимиру Вальтеровичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  

вул. Панфьорова, 55 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Кшешевському Володимиру Вальтеровичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:48:432:0059) по  

вул. Панфьорова, 55 загальною площею 0,0585 га (у тому числі по угіддях:  

0,0585 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 

рахунок земель житлової та громадської забудови. 
 

19. Затвердити Мацепі Вікторії Андріївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Верхній Прирічній, 17 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Мацепі Вікторії Андріївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:48:410:0100) по вул. Верхній Прирічній, 17 

загальною площею 0,0604 га (у тому числі по угіддях: 0,0604 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 
 

20. Затвердити Маруняк Надії Миколаївні та Кожухару Володимиру 

Миколайовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у 

спільну сумісну власність по вул. Маріупольській, 17 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Маруняк Надії Миколаївні та Кожухару Володимиру 

Миколайовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:48:428:0100) по вул. Маріупольській, 17 загальною площею  

0,0514 га (у тому числі по угіддях: 0,0514 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
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21. Затвердити Чернову Володимиру Кузьмічу та Назаренко Наталії 

Кузьмівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у 

спільну сумісну власність по вул. Кропивницького, 121 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Чернову Володимиру Кузьмічу та Назаренко Наталії  

Кузьмівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:38:291:0068) по вул. Кропивницького, 121 загальною площею 

0,0773 га (у тому числі по угіддях: 0,0773 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

22. Затвердити Кодемі Тетяні Олександрівні, Матусевич Оксані 

Валентинівні та Бевзу Михайлу Борисовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у спільну сумісну власність по  

пров. Саксаганського, 29 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Кодемі Тетяні Олександрівні, Матусевич Оксані Валентинівні 

та Бевзу Михайлу Борисовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:27:208:0095) по пров. Саксаганського, 29    

загальною площею 0,0672 га (у тому числі по угіддях: 0,0672 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 
 

23. Затвердити Бирловському Віктору Петровичу  технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Гранітній, 20/84 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Бирловському Віктору Петровичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:39:334:0042) по вул. Гранітній, 20/84 загальною 

площею 0,0582 га (у тому числі по угіддях: 0,0582 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та 

громадської забудови. 
 

24. Затвердити Власенку Сергію Івановичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Володимира Івасюка, 22  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  
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Передати Власенку Сергію Івановичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:40:336:0063) по вул. Володимира Івасюка, 22  

загальною площею 0,0763 га (у тому числі по угіддях: 0,0763 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 
 

25. Затвердити Чумаченко Любові Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Таврійській, 2-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Чумаченко Любові Василівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:42:339:0056) по вул. Таврійській, 2-а загальною 

площею 0,0354 га (у тому числі по угіддях: 0,0354 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та 

громадської забудови. 
 

26. Затвердити Галутвіну Віктору Михайловичу та Васильченко Наталії 

Олександрівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у 

спільну сумісну власність по вул. Байкальській, 91 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Галутвіну Віктору Михайловичу та Васильченко  

Наталії Олександрівні у спільну сумісну власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:42:384:0066) по вул. Байкальській, 91 загальною  

площею 0,0431 га (у тому числі по угіддях: 0,0431 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та 

громадської забудови. 
 

27. Затвердити Савченку Миколі Васильовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Олексіївському, 24 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Савченку Миколі Васильовичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:395:0053) по пров. Олексіївському, 24 

загальною площею 0,0551 га (у тому числі по угіддях:  

0,0551 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 

рахунок земель житлової та громадської забудови. 
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28. Затвердити Решетняку Олександру Вікторовичу та Решетняку 

Володимиру Вікторовичу технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що 

передається у спільну сумісну власність по вул. Прирічній, 68 для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Решетняку Олександру Вікторовичу та Решетняку Володимиру 

Вікторовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:48:412:0059) по вул. Прирічній, 68 загальною площею 0,1252 га 

(у тому числі по угіддях: 0,1252 га – малоповерхова забудова) для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 
 

29. Затвердити Ткановій Вікторії Віталіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Генерала Шумілова, 36 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Ткановій Вікторії Віталіївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:351:0143) по вул. Генерала Шумілова, 36 

загальною площею 0,0399 га (у тому числі по угіддях: 0,0399 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 
 

30. Затвердити Скворцовій Олені Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Симона Петлюри, 14 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Скворцовій Олені Миколаївні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:27:208:0099) по вул. Симона Петлюри, 14  

загальною площею 0,0912 га (у тому числі по угіддях: 0,0912 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 
 

31. Затвердити Коваль Галині Іванівні та Малій Наталії Валеріївні 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну сумісну 

власність по пров. Мініна, 10 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Коваль Галині Іванівні та Малій Наталії Валеріївні у спільну 

сумісну власність земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:34:266:0056) 

по пров. Мініна, 10 загальною площею 0,1000 га (у тому числі по угіддях:  



 
 

10   

0,1000 га – малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 

рахунок земель житлової та громадської забудови. 
 

32. Затвердити Міщенко Лідії Сергіївні та Міщенку Сергію Івановичу  

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну часткову 

власність по вул. Миколи Левитського, 32 для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Міщенко Лідії Сергіївні та Міщенку Сергію Івановичу у 

спільну часткову власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:11:090:0047) по вул. Миколи Левитського, 32, що складає 9/50 

частин від загальної площі 0,0667 га (у тому числі по угіддях: 0,0667 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 
 

33. Затвердити Волощуку Сергію Петровичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в  

натурі (на місцевості), що передається у спільну часткову власність по  

пров. Спаському, 69 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Волощуку Сергію Петровичу у спільну часткову  

власність земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:24:246:0072) по  

пров. Спаському, 69, що складає 2/5 частини від загальної площі 0,0381 га  

(у тому числі по угіддях: 0,0381 га – малоповерхова забудова) для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 
 

34. Затвердити Мелянчуку Сергію Юрійовичу та Дмитрієву Миколі 

Анатолійовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у 

спільну сумісну власність по вул. Павла Рябкова, 1 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Мелянчуку Сергію Юрійовичу та Дмитрієву Миколі 

Анатолійовичу у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:33:212:0095) по вул. Павла Рябкова, 1 загальною площею  

0,0605 га (у тому числі по угіддях: 0,0605 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 
 

35. Затвердити Шаренку Артему Володимировичу та Пархоменко 

Людмилі Василівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у 
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спільну сумісну власність по вул. Зінченка, 67 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Шаренку Артему Володимировичу та Пархоменко  

Людмилі Василівні у спільну сумісну власність земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:39:338:0255) по вул. Зінченка, 67 загальною площею 0,0523 га (у 

тому числі по угіддях: 0,0523 га – малоповерхова забудова) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 
 

36. Затвердити Кадуковій Олені Олександрівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по пров. Обривному, 20 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Кадуковій Олені Олександрівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:33:264:0062) по пров. Обривному, 20 загальною 

площею 0,0408 га (у тому числі по угіддях: 0,0408 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та 

громадської забудови. 
 

37. Затвердити Каплуновій Наталії Леонідівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Толстого, 22/46 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Каплуновій Наталії Леонідівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:14:129:0060) по вул. Толстого, 22/46 загальною 

площею 0,0320 га (у тому числі по угіддях: 0,0320 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та 

громадської забудови. 
 

38. Затвердити Єфімову Івану Антоновичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), що передається у власність по вул. Павла Рябкова, 20-а для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  

Передати Єфімову Івану Антоновичу у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:33:261:0045) по вул. Павла Рябкова, 20-а 

загальною площею 0,0341 га (у тому числі по угіддях: 0,0341 га – 

малоповерхова забудова) для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 
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39. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що 

передається у власність по вул. Карусельній, 49 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

Передати Пилипець Ірині Станіславівні у власність земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:46:362:0105) по вул. Карусельній, 49 загальною 

площею 0,0865 га (у тому числі по угіддях: 0,0865 га – малоповерхова забудова) 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та 

громадської забудови. 
 

40. Затвердити Саласенку Миколі Миколайовичу технічну документацію  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  

в натурі (на місцевості), що передається у власність по  

вул. Краснодонській, 41 для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 

індивідуального садівництва.  

Передати Саласенку Миколі Миколайовичу у власність земельну ділянку 

по вул. Краснодонській, 41 загальною площею 0,1362 га, з них: земельна 

ділянка (кадастровий № 3510100000:49:423:0037) площею 0,1000 га (у тому 

числі по угіддях: 0,1000 га – землі малоповерхової забудови) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови та земельна 

ділянка (кадастровий № 3510100000:49:423:0038) площею 0,0362 га (у тому 

числі по угіддях: 0,0362 га – багаторічні насадження) для індивідуального 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 
 

41. Громадянам, зазначеним у цьому рішенні, зареєструвати право на 

земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 

України. 
 

42. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань екології, земельних відносин та комунальної власності  

та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

О.Мосіна.  
 

 

 

Міський голова                               Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

 

Тетяна Антонова 35 83 56 


