
 
 

РІШЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
  

____________________ СЕСІЇ 
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 
від «___» ___________ 2019 року № ___ 

 
м. Олександрія 

 
Про відведення земельних ділянок громадянам 
у межах норм безоплатної приватизації  
 

Відповідно до ст. 26, пп.1 п. а) ч.1 ст. 33 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст.ст. 12, 19, 20, 35, 40, 118, 121, 126 Земельного кодексу 
України, розглянувши подані заяви, враховуючи рішення виконавчого комітету міської ради 
від __. 10.2019 № _____ та висновки постійних комісій міської ради, 

 
МІСЬКА  РАДА  ВИРІШИЛА: 

 
1. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок 
1.1. Надати ГУДЗЕНКО Ларисі Анатоліївні дозвіл на розробку технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,0564 га за адресою: вул. Григорія Усика, 27. 

Гудзенко Ларисі Анатоліївні необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

1.2. Надати КІКОТЬ Людмилі Петрівні дозвіл на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,1000 га за адресою: вул. Яблунева, 50. 

Кікоть Людмилі Петрівні необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

1.3. Надати КРАСНЮКУ Миколі Івановичу (1/3 частки) та КУРГАНОВІЙ Аллі Іванівні 
(1/3 частки) дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення в 
натурі (на місцевості) меж земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 
0,0765 га за адресою: пров. Кіндрата Рожнова, 14. 

Краснюку Миколі Івановичу та Кургановій Аллі Іванівні необхідно у 6-місячний термін 
оформити технічну документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській 
раді на затвердження. 

1.4. Надати МАЦІЄВИЧ Валентині Іванівні дозвіл на розробку технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки для 
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будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,1000 га за адресою: пров. Виборзький, 18. 

Мацієвич Валентині Іванівні необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

1.5. Надати МІРОШНІЧЕНКУ Миколі Івановичу дозвіл на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,0496 га за адресою: 
вул. Богдана Хмельницького, 40. 

Мірошніченку Миколі Івановичу необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

1.6. Надати МОСКОВЧУКУ Івану Олексійовичу (1/2 частки) та ВАТКОВСЬКІЙ Ользі 
Федорівні (1/2 частки) дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
орієнтовною площею 0,1000 га за адресою: пров. Олександра Шакала, 4. 

Московчуку Івану Олексійовичу та Ватковській Ользі Федорівні необхідно у                       
6-місячний термін оформити технічну документацію по визначенню меж земельної ділянки 
та надати її міській раді на затвердження. 

1.7. Надати СУПРУНУ Дмитру Владиславовичу (1/2 частки) дозвіл на розробку 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,0569 га за адресою: 
вул. Хасанська, 15. 

Супруну Дмитру Владиславовичу необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

1.8. Надати ПАТАЛАСІ Анатолію Васильовичу дозвіл на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,0507 га за адресою: 
вул. Київська, 34. 

Паталасі Анатолію Васильовичу необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

1.9. Надати РОЖКУ Василю Кіндратовичу дозвіл на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,1000 га за адресою: вул. Менделєєва, 2в. 

Рожку Василю Кіндратовичу необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

1.10. Надати ТКАЧЕНКУ Володимиру Федоровичу (1/2 частки) та МОГІЛЕЙ Тетяні 
Олександрівні (1/2 частки) дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
орієнтовною площею 0,1000 га за адресою: пров. Маршала Ворошилова, 31. 

Ткаченку Володимиру Федоровичу та Могілей Тетяні Олександрівні необхідно у         
6-місячний термін оформити технічну документацію по визначенню меж земельної ділянки 
та надати її міській раді на затвердження. 
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1.11. Надати ХОЛОДЕЦЬКОМУ Сергію Анатолійовичу (1/2 частки) та 
ХОЛОДЕЦЬКІЙ Тетяні Миколаївні (1/2 частки) дозвіл на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,0605 га за адресою: вул. Василя 
Никифорова, 17. 

Холодецькому Сергію Анатолійовичу та Холодецькій Тетяні Миколаївні необхідно у  
6-місячний термін оформити технічну документацію по визначенню меж земельної ділянки 
та надати її міській раді на затвердження. 

1.12. Надати ЧЕРКАСЬКІЙ Віті Григорівні дозвіл на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,0616 га за адресою: пров. Кармелюка, 74. 

Черкаській Віті Григорівні необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

1.13. Надати ЯКИМЦЮ Миколі Михайловичу дозвіл на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,0421 га за адресою: 
вул. Партизанська, 44. 

Якимцю Миколі Михайловичу необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

1.14. Надати КІЯШКО Людмилі Борисівні дозвіл на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) площею 0,0868 га за адресою: вул. Коваленка, 7.  

Кіяшко Людмилі Борисівні необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

Взяти до уваги зазначення в правовстановлюючих документах на будинок по 
вул. Коваленка, 7 площі земельної ділянки - 0,0709 га та відсутність в поданих матеріалах 
обґрунтування щодо її збільшення на 0,0159 га. 

 
2. Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам   
2.1. Затвердити технічну документацію щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Григорія Усика, 89. 
Передати БАБАКОВІЙ Юлії Сергіївні у власність земельну ділянку площею 0,0642 га 

(кадастровий номер 3510300000:11:263:0043) по вул. Григорія Усика, 89 за рахунок земель 
запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Бабаковій Юлії Сергіївні необхідно зареєструвати право власності на земельну ділянку 
в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

2.2. Затвердити технічну документацію щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) по Знам’янській площі, 18. 

Передати БОГДАНОВУ Олександру Сергійовичу у власність земельну ділянку площею 
0,0599 га (кадастровий номер 3510300000:09:319:0014) по Знам’янській площі, 18 за рахунок 
земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

Богданову Олександру Сергійовичу необхідно зареєструвати право власності на 
земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 
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2.3. Затвердити технічну документацію щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Григорія Усика, 89/1. 

Передати БУРЧАК Світлані Вікторівні у власність земельну ділянку площею 0,0807 га 
(кадастровий номер 3510300000:11:263:0042) по вул. Григорія Усика, 89/1 за рахунок земель 
запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Бурчак Світлані Вікторівні необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

2.4. Затвердити технічну документацію щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Селищній, 6. 

Передати ГУГЛЕВАТЕНКО Ользі Прокопівні у власність земельну ділянку площею 
0,0983 га (кадастровий номер 3510300000:13:543:0017) по вул. Селищній, 6 за рахунок 
земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

Гуглеватенко Ользі Прокопівні необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

2.5. Затвердити технічну документацію щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Бєлінського, 7. 

Передати КАРПЕНКУ Андрію Григоровичу у власність земельну ділянку площею 
0,1000 га (кадастровий номер 3510300000:09:377:0001) по вул. Бєлінського, 7 за рахунок 
земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

Карпенку Андрію Григоровичу необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

2.6. Затвердити технічну документацію щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Олега Кошового, 39. 

Передати КУЛІШКІНІЙ Валентині Григорівні у власність земельну ділянку площею 
0,0825 га (кадастровий номер 3510300000:13:569:0001) по вул. Олега Кошового, 39 за 
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

Кулішкіній Валентині Григорівні необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

2.7. Затвердити технічну документацію щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Григорія Логвина, 51. 

Передати МАЗУРЕНКО Надії Олексіївні у власність земельну ділянку площею 
0,0600 га (кадастровий номер 3510300000:06:311:0004) по вул. Григорія Логвина, 51 за 
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

Мазуренко Надії Олексіївні необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

2.8. Затвердити технічну документацію щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Іванівській, 13. 

Передати КОМПАНЧЕНКО Ларисі Олександрівні у власність земельну ділянку 
площею 0,0720 га (кадастровий номер 3510300000:05:160:0018) по вул. Іванівській, 13 за 
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

Компанченко Ларисі Олександрівні необхідно зареєструвати право власності на 
земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 
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2.9. Затвердити технічну документацію щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) по пров. Герцена, 8. 

Передати САБАДАШ Марині Миколаївні у власність земельну ділянку площею 
0,0530 га (кадастровий номер 3510300000:04:183:0006) по пров. Герцена, 8 за рахунок земель 
запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Сабадаш Марині Миколаївні необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

2.10. Затвердити технічну документацію щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Нестерова, 15. 

Передати ФІСУНУ Миколі Євгенійовичу у власність земельну ділянку площею 
0,0611 га (кадастровий номер 3510300000:16:685:0022) по вул. Нестерова, 15 за рахунок 
земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

Фісуну Миколі Євгенійовичу необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

2.11. Затвердити технічну документацію щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Луговій, 39 та проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Луговій (біля садиби № 39). 

Передати ЖОСАН Тетяні Олегівні у власність земельну ділянку площею 0,0774 га 
(кадастровий номер 3510300000:13:676:0004) по вул. Луговій, 39 за рахунок земель запасу 
житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
та  земельну ділянку площею 0,0509 га (кадастровий номер 3510300000:13:676:0006) по 
вул. Луговій (біля садиби № 39) за рахунок земель запасу сільськогосподарського 
призначення Олександрійської міської ради для ведення садівництва. 

Жосан Тетяні Олегівні необхідно зареєструвати право власності на земельні ділянки в 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

2.12. Затвердити технічну документацію щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Олексія Скічка, 127 та проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Олексія Скічка (суміжно з 
садибою № 127). 

Передати МАРЧЕНКУ Сергію Сергійовичу у власність земельну ділянку площею 
0,1000 га (кадастровий номер 3510300000:05:118:0012) по вул. Олексія Скічка, 127 за 
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та земельну ділянку площею 0,0314 га (кадастровий 
номер 3510300000:05:118:0013) по вул. Олексія Скічка (суміжно з садибою № 127) за 
рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення Олександрійської міської ради 
для ведення садівництва. 

Марченку Сергію Сергійовичу необхідно зареєструвати право власності на земельні 
ділянки в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

2.13. Затвердити технічну документацію щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) по пров. Виборзькому, 2 та проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по пров. Виборзькому (суміжно з 
садибою № 2). 

Передати ШАМ Тетяні Іванівні у власність земельну ділянку площею 0,1000 га 
(кадастровий номер 3510300000:09:523:0012) по пров. Виборзькому, 2 за рахунок земель 
запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
та земельну ділянку площею 0,0241 га (кадастровий номер 3510300000:09:523:0013) по 
пров. Виборзькому (суміжно з садибою № 2) за рахунок земель запасу 
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сільськогосподарського призначення Олександрійської міської ради для ведення 
садівництва. 

Шам Тетяні Іванівні необхідно зареєструвати право власності на земельні ділянки в 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

2.14. Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Бойківській (суміжно з садибою № 15). 

Передати ВОЛОДЧЕНКОВІЙ Наталії Сергіївні у власність земельну ділянку площею 
0,0900 га (кадастровий номер 3510300000:08:360:0027) по вул. Бойківській (суміжно з 
садибою № 15) за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення 
Олександрійської міської ради для ведення садівництва. 

Володченковій Наталії Сергіївні необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

2.16. Внести зміни до пункту 3.5. рішення міської ради від 22.05.2018 № 506 «Про 
відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної приватизації та 
продовження терміну на виготовлення землевпорядної документації», уточнивши 
землекористувачів і спільну часткову власність на житловий будинок, та викласти його в 
редакції: 

«3.5. Погодити ХРІЄНКО Вікторії Віталіївні (1/2 частки) та ХРІЄНКО Мілані 
Володимирівні (1/2 частки) у спільну часткову власність місце розташування земельної 
ділянки орієнтовною площею 0,1000 га по вул. Вище-Празькій, 31 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради та  
земельної ділянки орієнтовною площею 0,0500 га  по вул. Вище-Празькій (суміжно з 
садибою № 31) для ведення садівництва за рахунок земель запасу сільськогосподарського 
призначення Олександрійської міської ради та надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок». 

Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельних 
ділянок по вул. Вище-Празькій, 31 та по вул. Вище-Празькій (суміжно з садибою № 31). 

Передати ХРІЄНКО Вікторії Віталіївні (1/2 частки) та ХРІЄНКО Мілані Володимирівні 
(1/2 частки) у спільну часткову власність земельну ділянку площею 0,1000 га (кадастровий 
номер 3510300000:06:305:0013) по вул. Вище-Празькій, 31 за рахунок земель запасу 
житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
та земельну ділянку площею 0,0500 га (кадастровий номер 3510300000:06:305:0012) по 
вул. Вище-Празькій (суміжно з садибою № 31) за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської міської ради для ведення 
садівництва. 

Хрієнко Вікторії Віталіївні та Хрієнко Мілані Володимирівні необхідно зареєструвати 
право власності на земельні ділянки в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

 
3. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення у власність 

земельних ділянок 
3.1. Відмовити в погодженні КІЯШКУ Олександру Сергійовичу у власність місця 

розташування земельної ділянки площею 0,1000 га по вул. Сторожівській, 1 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської 
міської ради та земельної ділянки площею 0,1000 га по вул. Сторожівській (суміжно з 
садибою № 1) для ведення садівництва за рахунок земель запасу сільськогосподарського 
призначення Олександрійської міської ради у зв’язку із відображенням на графічних 
матеріалах, з бажаним місцем розташування земельної ділянки для ведення садівництва, 
господарської споруди,  належної до житлового будинку. 

3.2. Погодити ПОГОРІЛОМУ Олександру Даниловичу у власність місце розташування 
земельної ділянки орієнтовною площею 0,1000 га по  вул. Чкалова, 1 для будівництва і 
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обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради та 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

Погорілому Олександру Даниловичу необхідно у 6-місячний термін оформити проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на 
затвердження. 

3.3. Погодити ПРОХОРОВІЙ Аллі Володимирівні у власність місце розташування 
земельної ділянки орієнтовною площею 0,0950 га по  вул. Олексія Скічка, 81 для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської міської ради та надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки. 

Прохоровій Аллі Володимирівні необхідно у 6-місячний термін оформити проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на 
затвердження. 

3.4. Відмовити в погодженні ВАВРИКУ Роману  Миколайовичу у власність місця 
розташування земельної ділянки орієнтовною площею 0,0010 га по вул. 6-го Грудня 
(суміжно з житловим будинком № 141/4) для будівництва індивідуального гаража у зв’язку з 
невідповідністю містобудівній документації, а саме: належністю бажаного місця земельної 
ділянки до прибудинкової території багатоквартирного будинку за адресою вул. 6-го Грудня  
№ 141/4 .  

Взяти до уваги, що відповідно до п.2 ст. 42 Земельного кодексу України, земельні 
ділянки, на яких розташовані багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі, 
споруди та прибудинкова територія, що перебувають у спільній сумісній власності власників 
квартир та нежитлових приміщень у будинку, передаються безоплатно у власність або в 
постійне користування співвласникам багатоквартирного будинку. 

 3.5. Вважати таким, що втратив чинність, пункт 3.2. рішення міської ради 
від 05.07.2019 № 751 «Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм 
безоплатної приватизації» про погодження Мосіну Сергію Вікторовичу у власність місця 
розташування земельної ділянки орієнтовною площею 0,1000 га по пров. Брюллова, 10/1 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

3.6. Погодити КУЛІКОВІЙ Тамарі Петрівні у власність місце розташування земельної 
ділянки орієнтовною площею 0,1000 га по пров. Брюллова, 10/1 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради та 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

Куліковій Тамарі Петрівні необхідно у 6-місячний термін оформити проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на 
затвердження. 

 
4. Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок в обслуговуючому 

кооперативі «Садівницьке товариство «Черемшина» 
4.1. Передати ГИРІКУ Леоніду Захаровичу у власність земельну ділянку площею 

0,1126 га (кадастровий номер 3510300000:15:657:0048) в обслуговуючому кооперативі 
«Садівницьке товариство «Черемшина» (ділянка № 1) за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської міської ради для ведення 
садівництва.  

Гиріку Леоніду Захаровичу необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 
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5. Продовжити ТАРАСЮКУ Віктору Володимировичу, учаснику антитерористичної 
операції, на 6 (шість) місяців з дати прийняття рішення термін на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1000 га по 
пров. Златопіль, 8 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд (присадибна ділянка), наданий рішенням міської ради від 22.05.2015 
№ 1657 «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок учасникам антитерористичної операції». 

Тарасюку Віктору Володимировичу необхідно протягом 6 місяців оформити 
документацію із землеустрою та надати її міській раді на затвердження. 

 
6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Давиденко Л.В. та постійну комісію міської ради 
з питань приватизації майна, житла, землі та регулювання земельних відносин. 

 
 
 
 
Міський голова        С. ЦАПЮК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


