
 
 

РІШЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
  

____________________ СЕСІЇ 
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 
від «___» ___________ 2020 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, враховуючи рішення виконавчого комітету міської ради від 16.01.2020 № 23 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 БОРТНІЧЕНКУ Євгенію Володимировичу (7/25 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, 16. 

Бортніченку Євгенію Володимировичу необхідно у 6-місячний термін оформити 
технічну документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

1.2. Надати БІЛЕНЬКІЙ Наталії 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 0,0606 га за адресою: вул. Григорія Логвина, 121. 

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

1.3. Надати БЛАНКІНУ Віктору 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 0,0620 га за адресою: пров. Сергія Солопа, 1. 

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

1.4. Надати ВОЛЧЕНКУ Анатолію Мойсейовичу дозвіл на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
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будівель і споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,0822 га за адресою: 
вул. Кам’яна, 58. 

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

1.5. Надати ГРИЦАЙ Надії Сергіївні (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 0,0912 га за адресою: 
пров. Індустріальний, 3. 

Грицай Надії Сергіївні необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

1.6. Надати ДОНЕНКО Людмилі Миколаївні 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 0,0422 га за адресою: вул. Марії Заньковецької, 4. 

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

1.7. Надати КАВЕРЗІНІЙ Ганні Іванівні (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 0,0931 га за адресою: 
пров. Степняка-Кравчинського, 15. 

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

1.8. Надати НЕРУХУ Борису Борисовичу 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 0,0923 га за адресою: Новопразьке шосе, 79. 

 Неруху Борису Борисовичу необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

1.9. Надати ОГІЄНКО Ларисі Іванівні (1/2 частки) та ТІТАРЕНКУ Олександру 
Івановичу (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 0,0604 га за адресою: вул. Коцюбинського, 22. 

 Огієнко Ларисі Іванівні та Тітаренку Олександру Івановичу необхідно у 6-місячний 
термін оформити технічну документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її 
міській раді на затвердження. 

1.10. Надати ШЕВЧЕНКУ Миколі Йосиповичу 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 0,0527 га за адресою: вул. 
Шевченка, 124. 

 Шевченку Миколі Йосиповичу необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 
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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. Бєлінського, 10. 
Передати БУГАЙЧЕНКО Тамарі Миколаївні у власність земельну ділянку площею 

0,0686 га (кадастровий номер 3510300000:09:373:0006) по вул. Бєлінського, 10 за рахунок 
земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

Бугайченко Тамарі Миколаївні 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 вул. Макаренка, 25. 

Передати МУЗИЧУКУ Володимиру Олександровичу у власність земельну ділянку 
площею 0,0922 га (кадастровий номер 3510300000:16:702:0003) по вул. Макаренка, 25 за 
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

Музичуку Володимиру Олександровичу необхідно зареєструвати право власності на 
земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

2.3. Затвердити технічну документацію щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Свободи, 59. 

Передати ОДНОБОЧКО Аліні Володимирівні у власність земельну ділянку площею 
0,0627 га (кадастровий номер 3510300000:16:685:0025) по вул. Свободи, 59 за рахунок земель 
запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Однобочко Аліні Володимирівні необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

2.4. Передати ПАВЛЕНКУ Олегу Олеговичу, учаснику антитерористичної операції, у 
власність земельну ділянку площею 0,1200 га (кадастровий номер 3510300000:15:657:0045) в 
обслуговуючому кооперативі «Садівницьке товариство «Черемшина» (ділянка № 74) за 
рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення Олександрійської міської ради 
для ведення садівництва. 

Павленку Олегу Олеговичу необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

2.5. Затвердити проект землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних 
потреб по вул. Заводській, 56. 

Передати УСТИМЕНКО Ірині Іванівні у власність земельну ділянку площею 0,0864 га 
(кадастровий номер 3510300000:07:242:0009) по вул. Заводській, 56 за рахунок земель запасу 
житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Устименко Ірині Іванівні 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. Вишневій, 52. 

Передати ФЕДОРЕНКУ Юрію Юрійовичу у власність земельну ділянку площею 
0,0648 га (кадастровий номер 3510300000:16:685:0021) по вул. Вишневій, 52 за рахунок 
земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

Федоренку Юрію Юрійовичу необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 
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3. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення у власність 
земельних ділянок 

3.1. Погодити РУЦЬКІЙ Людмилі Єгорівні у власність місце розташування земельної 
ділянки орієнтовною площею 0,0598 га в обслуговуючому кооперативі «Садово-городнє 
товариство «Мрія-1» (ділянка № 1) для ведення садівництва за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської міської ради та надати дозвіл на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

Руцькій Людмилі Єгорівні необхідно у 6-місячний термін оформити проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на 
затвердження. 

3.2. Погодити ПОСТОВІЙ Валентині Володимирівні у власність місце розташування 
земельної ділянки орієнтовною площею 0,0551 га в обслуговуючому кооперативі «Садово-
городнє товариство «ФЕД» (ділянка № 285) для ведення садівництва за рахунок земель 
запасу сільськогосподарського призначення Олександрійської міської ради та надати дозвіл 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

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

 
4. 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       Степан ЦАПЮК 
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