
 
 

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 __.02.2020 № ____ та 
висновки постійних комісій міської ради, 

 
МІСЬКА  РАДА  ВИРІШИЛА: 

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

встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок 
1.1. Надати БІЛОТКАЧ Любові Миколаївні дозвіл на розробку технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,0740 га за адресою: вул. Нестерова, 2. 

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

1.2. Надати ДИЧКУ Анатолію Дмитровичу дозвіл на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,0823 га за адресою: 
вул. Олександрійська, 27. 

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

1.3. Надати ЛАГОМІНІ Миколі Олександровичу (5/6 частки) дозвіл на розробку 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 
0,0446 га за адресою: пров. Герцена, 10. 

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

1.4. Надати ЛУГОВІЙ Наталії Сергіївні дозвіл на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
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місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,0807 га за адресою: вул. Олега 
Кошового, 15. 

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

1.5. Надати ПЕРВІЙ Марії Корніївні дозвіл на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,0584 га за адресою: вул. Залізнична, 46. 

 Первій Марії Корніївні необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

1.6. Надати ПЕТРОВІЙ Вірі Михайлівні (1/2 частки) дозвіл на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,0916 га за адресою: 
вул. Культурна, 15. 

 Петровій Вірі Михайлівні необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

1.7. Надати РИБАК Ірині Сергіївні дозвіл на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,0751 га за адресою: вул. Марії 
Заньковецької, 1б. 

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

1.8. Надати ТРИФОНОВІЙ Олені Вячеславівні дозвіл на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,0502 га за адресою: 
вул. Знам’янська, 77. 

Трифоновій Олені Вячеславівні необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

1.9. Надати ШАТАЙЛО Вірі Василівні дозвіл на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,1000 га за адресою: вул. Лугова, 10. 

Шатайло Вірі Василівні необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

 
2. Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам   
2.1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Нагорній, 35. 
Передати КРИЖАНОВСЬКОМУ Олександру Олександровичу у власність земельну 

ділянку площею 0,0963 га (кадастровий номер 3510300000:09:410:0002) по вул. Нагорній, 35 
за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  



3 

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

2.2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по пров. Олександра Шакала, 
17а. 

Передати ШИШКУ Станіславу Миколайовичу у власність земельну ділянку площею 
0,0615 га (кадастровий номер 3510300000:03:171:0019) по пров. Олександра Шакала, 17а за 
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

Шишку Станіславу Миколайовичу необхідно зареєструвати право власності на 
земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

2.3. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1556 рішення виконавчого комітету 
міської ради від 22.01.1998 № 24 «Про передачу у приватну  власність  та  постійне  
користування  земельних  ділянок громадянам міста» про передачу земельної ділянки 
площею 0,0521 га по вул. Козацькій, 65 у власність Настусенку Анатолію Олександровичу 
для обслуговування житлового будинку. 

Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Козацькій, 65. 

Передати НАСТУСЕНКУ Анатолію Олександровичу у власність земельну ділянку 
площею 0,0587 га (кадастровий номер 3510300000:11:401:0015) по вул. Козацькій, 65 за 
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

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

2.4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної 
ділянки по пров. Знам’янському, 14б. 

Передати ГІРІ Катерині Сергіївні у власність земельну ділянку площею 0,1000 га 
(кадастровий номер 3510300000:05:229:0118) по пров. Знам’янському, 14б за рахунок земель 
запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка). 

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

2.5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної 
ділянки по пров. Кармелюка, 75. 

Передати КЛЮЄВУ Юрію Михайловичу у власність земельну ділянку площею 
0,0514 га (кадастровий номер 3510300000:01:036:0008) по пров. Кармелюка, 75 за рахунок 
земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
(присадибна ділянка). 

Клюєву Юрію Михайловичу необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

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

земельних ділянок 
3.1. Погодити ШОХІНІЙ Фаїні Федорівні у власність місце розташування земельної 

ділянки орієнтовною площею 0,0588 га в обслуговуючому кооперативі «Садово-городнє 
товариство «ФЕД» (ділянка № 500) для ведення садівництва за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської міської ради та надати дозвіл на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

Шохіній Фаїні Федорівні необхідно у 6-місячний термін оформити проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на затвердження. 
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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        С. ЦАПЮК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


