
 
 

РІШЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
  

____________________ СЕСІЇ 
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 
від «___» ___________ 2021 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 04.02.2021 № 108 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 АНІСТРАТЕНКО Людмилі Валеріївні (1/3 частки), УСТЕНКО Наталії 

Валеріївні (1/3 частки) та ВЕРБІВСЬКІЙ Світлані Вікторівні (1/3 частки) дозвіл на розробку 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі (на 
місцевості) меж земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,0869 га за 
адресою: м. Олександрія, вул. Міліцейська, 129.  

Аністратенко Людмилі Валеріївні, Устенко Наталії Валеріївні та Вербівській Світлані 
Вікторівні необхідно у 6-місячний термін оформити технічну документацію по визначенню 
меж земельної ділянки та надати її міській раді на затвердження. 

1.2. Надати БОРИСЕВИЧ Валентині Петрівні (1/2 частки), ЖУРАВЛЬОВІЙ Валентині 
Євгеніївні (1/2 частки) дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) 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: м. Олександрія, вул. Тихомирова, 56.  

Борисевич Валентині Петрівні та Журавльовій Валентині Євгеніївні необхідно у  
6-місячний термін оформити технічну документацію по визначенню меж земельної ділянки 
та надати її міській раді на затвердження. 

1.3. Надати КЛЯЦЬКОМУ Павлу Георгійовичу дозвіл на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,0652 га за адресою: 
м. Олександрія, вул. Тургенєва, 15.  
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Кляцькому Павлу Георгійовичу необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

1.4. Надати РЯБОШАПЦІ Тетяні Петрівні дозвіл на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,0506 га за адресою: м. Олександрія, 
вул. Патріотів України, 33.  

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

1.5. Надати СЕМЕНЦОВІЙ Катерині Никифорівні дозвіл на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 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: 
м. Олександрія, пров. Олександра Шакала, 17.  

Семенцовій Катерині Никифорівні необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

1.6. Надати ТАРАСЕНКО Інні Миколаївні дозвіл на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,0782 га за адресою: м. Олександрія, 
вул. Бойківська, 28. 

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

1.7. Надати ХЛЄБНІКОВУ Віктору Сергійовичу дозвіл на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,0587 га за адресою: 
м. Олександрія, вул. Світловодська, 55б. 

Хлєбнікову Віктору Сергійовичу 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) в м. Олександрії по 
пров. Індустріальному, 15. 

Передати СЕРЕДІ Оксані Володимирівні у власність земельну ділянку 
площею 0,0701 га (кадастровий номер 3510300000:11:451:0007) в м. Олександрії по 
пров. Індустріальному, 15 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Середі Оксані Володимирівні 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) в м. Олександрії по вул. 
Академіка Павлова, 61. 

Передати РУДАКОВІЙ Валентині Вікторівні у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га (кадастровий номер 3510300000:05:106:0009) в м. Олександрії по  
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вул. Академіка Павлова, 61 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

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

2.3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Олександрії по 
пров. Профспілковому, 7. 

Передати ЮРИКУ Сергію Івановичу у власність земельну ділянку площею 0,0742 га 
(кадастровий номер 3510300000:11:431:0010) в м. Олександрії по пров. Профспілковому, 7 за 
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської територіальної 
громади для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

Юрику Сергію Івановичу 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 в обслуговуючому кооперативі «Садово-городнє товариство «Івушка» 
(ділянка № 37). 

Передати АТАМАНЮК Юлії Сергіївні у власність земельну ділянку площею 0,0605 га 
(кадастровий номер 3510300000:15:744:0013) в обслуговуючому кооперативі «Садово-
городнє товариство «Івушка» (ділянка № 37) за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної громади для ведення 
садівництва. 

Атаманюк Юлії Сергіївні 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 ОЛІЙНИК Яніні Євгеніївні у власність місце розташування земельної 

ділянки орієнтовною площею 0,1000 га в м. Олександрії по вул. Сонячній, 40 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади та надати дозвіл на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки. 

Олійник Яніні Євгеніївні необхідно у 6-місячний термін оформити проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на затвердження. 

3.2. Погодити ОЛІЙНИКУ Олександру Олександровичу у власність місце 
розташування земельної ділянки орієнтовною площею 0,1000 га в м. Олександрії по 
вул. Сонячній, 42 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель запасу житлової та громадської 
забудови Олександрійської територіальної громади та надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

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

 
4. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 

Олександрійської міської Ради народних депутатів від 15.10.1992 № 366 «Про виділення 
земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва» щодо виділення ВЕРБИЧУ 
Володимиру Леонідовичу земельної ділянки площею 0,1000 га в м. Олександрії по 
вул. Степовій, 145 для будівництва індивідуального будинку. 
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5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Гугленка Ю.О. та постійну комісію міської ради з 
питань приватизації майна, житла, землі та регулювання земельних відносин. 

 
 
 
 
Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО 


