
 
 

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 01.04.2021 № 279, від 08.04.2021 № 304, 
від 15.04.2021 № 322, від 22.04.2021 № 352, від_______ № _____ 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 ВОЛОЩУК Тамарі Павлівні 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. Олександрійська, 46.  

Волощук Тамарі Павлівні необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

1.2. Надати ГРУЗИНУ Віталію Івановичу 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 0,1554 га за адресою: с. Марто-Іванівка, 
вул. Самохвалова, 66.  

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

1.3. Надати ЮЗЛЕНКУ Станіславу Вікторовичу 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 0,0724 га за адресою: 
м. Олександрія, пров. Володимира Груші, 2.  
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Юзленку Станіславу Вікторовичу необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

1.4. Надати БОРИСЕВИЧУ Францу Петровичу 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. Шмідта, 36.  

Борисевичу Францу Петровичу необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

1.5. Надати ЄПІФАШКІНІЙ Валентині Андріївні (37/100 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 0,0768 га за 
адресою: м. Олександрія, пров. Семена Апостолова, 2.  

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

1.6. Надати ЗАХАРІЮ Сергію Григоровичу 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 0,0821 га за адресою: м. Олександрія, 
вул. Східна, 15.  

Захарію Сергію Григоровичу необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

1.7. Надати ІГУМНОВІЙ Наталії Сидорівні 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 0,1638 га за адресою: с. Марто-Іванівка, 
вул. Конєва, 34.  

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

1.8. Надати ІЛЯЩЕТУ Василю Івановичу 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 0,0590 га за адресою: м. Олександрія, 
вул. Чонгарська, 122.  

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

1.9. Надати МУНТЬЯНОВІЙ Валентині Іванівні 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 0,1329 га за адресою: 
с. Звенигородка, вул. Садова, 21а.  

Мунтьяновій Валентині Іванівні необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 
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1.10. Надати ПРИХОДЬКУ Олександру Сергійовичу (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 0,0596 га за 
адресою: м. Олександрія, пров. Ярослава Гороховатського, 21.  

Приходьку Олександру Сергійовичу необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

1.11. Надати РАДЗЕВІЛУ Віталію Володимировичу 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 0,0597 га за адресою: 
м. Олександрія, вул. Металістів, 7/1.  

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

1.12. Надати СОВГИРІ Андрію Володимировичу 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 0,2500 га за адресою: 
с. Головківка, вул. Осіння, 16.  

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

1.13. Надати РУДКІНІЙ Євгенії Григорівні (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 0,0809 га за адресою: 
м. Олександрія, вул. Артилеристів, 3.  

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

1.14. Надати БАБИЧ Світлані Олександрівні 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 0,0947 га за адресою: 
сел. Олександрійське, вул. Курганна, 19.  

Бабич Світлані Олександрівні необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

1.15. Надати БАГНО Юлії Анатоліївні 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. Чернишевського, 4а.  

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

1.16. Надати КОЛІСНИКУ Олександру Хомичу дозвіл на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 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 0,0987 га за адресою: 
сел. Олександрійське, вул. Павла Кравченка, 51.  

Коліснику Олександру Хомичу необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

1.17. Надати КОСТЕНКО Марії Микитівні (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. Франка, 65.  

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

1.18. Надати КУДЕЛІ Едуарду Васильовичу 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 0,0575 га за адресою: м. Олександрія, 
пров. Ярославського, 4.  

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

1.19. Надати КУЛИК Вірі Григорівні (3/8 частки), МІРОШНІЧЕНКО Ірині Анатоліївні 
(3/8 частки) та САЛАМАШЕНКО Надії Анатоліївні (1/4 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. Партизанська, 40.  

Кулик Вірі Григорівні, Мірошніченко Ірині Анатоліївні та Саламашенко Надії 
Анатоліївні необхідно у 6-місячний термін оформити технічну документацію по визначенню 
меж земельної ділянки та надати її міській раді на затвердження. 

1.20. Надати МИКУЛЬСЬКОМУ Олександру Олександровичу 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. Любові Шевцової, 11.  

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

1.21. Надати МОТУЗ Руслані Олексіївні 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 0,0574 га за адресою: м. Олександрія, 
вул. Айвазовського, 33.  

Мотуз Руслані Олексіївні необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

1.22. Надати АДЖАМСЬКІЙ Марії 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 0,1000 га за адресою: 
м. Олександрія, вул. Виноградна, 7.  
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Аджамській Марії Миколаївні необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

1.23. Надати ГАВРИЩУКУ Віталію Вікторовичу (3/25 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 0,0905 га за 
адресою: м. Олександрія, вул. 6-го Грудня, 66. 

Гаврищуку Віталію Вікторовичу необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

1.24. Надати РИЧЦІ Наталії Єгорівні 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 0,1030 га за адресою: с. Звенигородка, 
вул. Садова, 32. 

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

1.25. Надати ЧМИХАЛОВІЙ Тетяні Павлівні 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 0,0865 га за адресою: с. Марто-Іванівка, 
вул. Гороновича, 9.  

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

1.26. Надати БРАЛЮК Майї Михайлівні 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 0,0499 га за адресою: м. Олександрія, 
вул. Григорія Логвина, 32.  

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

1.27. Надати БАРКОВІЙ Любові Григорівні 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 0,0511 га за адресою: м. Олександрія, 
вул. Київська, 131.  

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

1.28. Надати ЛЮЛЬКОВІЙ Світлані Василівні 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. Говорова, 13. 

Люльковій Світлані Василівні необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 
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1.29. Надати ШЕВЧЕНКО Людмилі Іванівні 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 0,2500 га за адресою: с. Головківка, 
вул. Набережна, 74.  

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

1.30. Надати ЯКОВЛЄВІЙ Юлії Володимирівні 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 0,0628 га за адресою: 
м. Олександрія, вул. Юрія Осмоловського, 40.  

Яковлєвій Юлії Володимирівні необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

1.31. Надати БОНДАРЕНКО Тетяні Вікторівні 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 0,0988 га за адресою: 
м. Олександрія, вул. Декабристів, 10.  

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

1.32. Надати БУГАЙЧЕНКУ Віталію Володимировичу 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 0,0410 га за адресою: 
м. Олександрія, вул. Олексія Скічка, 96.  

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

1.33. Надати ГНАТЧЕНКО Світлані Михайлівні 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 0,0490 га за адресою: 
м. Олександрія, вул. Айвазовського, 41.  

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

1.34. Надати ГУРІ Віталію Івановичу 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 0,2500 га за адресою: с. Головківка, 
вул. Соборна, 78.  

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

1.35. Надати КОПИТЬКУ Валерію 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 
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будівель і споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,0331 га за адресою: 
м. Олександрія, вул. Студентська, 15.  

Копитьку Валерію Георгійовичу необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

1.36. Надати САЄНКО Тамарі Володимирівні 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 0,0597 га за адресою: 
м. Олександрія, вул. Ціолоковського, 57.  

Саєнко Тамарі Володимирівні необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

1.37. Надати САМОФАЛ Юлії Вікторівні 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 0,2500 га за адресою: с. Звенигородка, 
вул. Шевченка, 35.  

Самофал Юлії Вікторівні необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

1.38. Надати УРСАЛОВУ Станіславу Андрійовичу 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 0,0290 га за адресою: 
м. Олександрія, вул. Таврійська, 109 з обов’язковим об’єднанням із земельною ділянкою 
(кадастровий номер 3510300000:10:514:0012).  

Урсалову Станіславу Андрійовичу необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

1.39. Надати АКІШІНІЙ Валентині Олександрівні 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 0,2274 га за адресою: 
с. Звенигородка, вул. Садова, 17.  

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

1.40. Надати ЄМЕЛЬЯНОВУ Станіславу Миколайовичу 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. Нижче- Польова, 60.  

Ємельянову Станіславу Миколайовичу 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 
вул. Міліцейській, 129. 
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Передати ЄРЄТІНІЙ Аліні Володимирівні у власність земельну ділянку 
площею 0,0869 га (кадастровий номер 3510300000:11:451:0017) в м. Олександрії по 
вул. Міліцейській, 129 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

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

2.2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної 
ділянки в м. Олександрії по вул. Єфремова, 1. 

Передати КАЛІНІ Світлані Андріївні у власність земельну ділянку площею 0,0588 га 
(кадастровий номер 3510300000:02:094:0012) в м. Олександрії по вул. Єфремова, 1 за 
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської територіальної 
громади для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

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

2.3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної 
ділянки в м. Олександрії в обслуговуючому кооперативі «Садово-городнє товариство 
«ФЕД». 

Передати МІРАКЯНУ Геворгу Араіковичу у власність земельну ділянку 
площею 0,1200 га (кадастровий номер 3510300000:14:505:0004) в м. Олександрії в 
обслуговуючому кооперативі «Садово-городнє товариство «ФЕД» (ділянки №№ 411 та 412) 
за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення Олександрійської 
територіальної громади для ведення індивідуального садівництва.  

Міракяну Геворгу Араіковичу необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

2.4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Олександрії по 
вул. Сосюри, 16. 

Передати ПОНОМАРЕНКО Галині Вікторівні у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га (кадастровий номер 3510300000:16:655:0010) в м. Олександрії по 
вул. Сосюри, 16 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

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

2.5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с. Марто-Іванівка по 
вул. Тихій, 5. 

Передати КАЧАЛОВІЙ Людмилі Василівні у власність земельну ділянку 
площею 0,1011 га (кадастровий номер 3510390400:57:000:0126) в с. Марто-Іванівка по 
вул. Тихій, 5 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської 
територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Качаловій Людмилі Василівні необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

2.6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с. Марто-Іванівка по 
вул. Самохвалова, 115. 

Передати СУШІНІЙ Марії Павлівні у власність земельну ділянку площею 0,1271 га 
(кадастровий номер 3510390400:57:000:0127) в с. Марто-Іванівка по вул. Самохвалова, 115 
за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської територіальної 
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громади для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

Сушіній Марії Павлівні необхідно зареєструвати право власності на земельну ділянку в 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

2.7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Олександрія по 
вул. Бульварній, 2. 

Відмовити у передачі ФЕСУНУ Юрію Валентиновичу у власність земельної ділянки 
площею 0,0596 га (кадастровий номер 3510300000:10:272:0003) в м. Олександрія по 
вул. Бульварній, 2 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), в зв’язку з використаним 
правом на безкоштовну приватизацію раніше. 

Фесуну Юрію Валентиновичу необхідно визначитись щодо отримання права на 
земельну ділянку на інших умовах та звернутись з відповідною заявою. 

2.8. Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельних 
ділянок в с. Головківка по вул. Набережній, 3. 

Передати БУДАРНОМУ Станіславу Миколайовичу у власність земельну ділянку 
площею 0,2500 га (кадастровий номер 3520382100:51:000:1109) в с. Головківка по 
вул. Набережній, 3 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати БУДАРНОМУ Станіславу Миколайовичу у власність земельну ділянку 
площею 0,4500 га (кадастровий номер 3520382100:51:000:1111) в с. Головківка по 
вул. Набережній, 3 за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення 
Олександрійської територіальної громади для ведення особистого селянського господарства.  

Бударному Станіславу Миколайовичу необхідно зареєструвати право власності на 
земельні ділянки в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

2.9. Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельних 
ділянок в с. Головківка по вул. Соборній, 16. 

Передати ГУРІ Олексію Аврамовичу у власність земельну ділянку площею 0,8100 га 
(кадастровий номер 3520382100:51:000:1113) в с. Головківка по вул. Соборній, 16 за рахунок 
земель запасу сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної 
громади для ведення особистого селянського господарства.  

Гурі Олексію Аврамовичу необхідно зареєструвати право власності на земельні ділянки 
в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

2.10. Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність 
земельних ділянок в с. Головківка по вул. Центральній, 138. 

Передати КИТАЄВІЙ Олені Миколаївні у власність земельну ділянку площею 0,2500 
га (кадастровий номер 3520382100:51:000:1093) в с. Головківка по вул. Центральній, 138 за 
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської територіальної 
громади для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

Передати КИТАЄВІЙ Олені Миколаївні у власність земельну ділянку 
площею 0,2842 га (кадастровий номер 3520382100:51:000:1098) в с. Головківка по 
вул. Центральній, 138 за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення 
Олександрійської територіальної громади для ведення особистого селянського господарства.  

Китаєвій Олені Миколаївні необхідно зареєструвати право власності на земельні 
ділянки в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

2.11. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с. Головківка по 
вул. Миру, 179. 
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Передати КУЗЬМЕНКО Любові Максимівні у власність земельну ділянку 
площею 0,2500 га (кадастровий номер 3520382100:51:000:1091) в с. Головківка по 
вул. Миру, 179 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської 
територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Кузьменко Любові Максимівні необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

2.12. Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність 
земельної ділянки в с. Головківка по вул. Миру, 179. 

Передати КУЗЬМЕНКО Любові Максимівні у власність земельну ділянку 
площею 0,3500 га (кадастровий номер 3520382100:51:000:1094) в с. Головківка по 
вул. Миру, 179 за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення 
Олександрійської територіальної громади для ведення особистого селянського господарства.  

Кузьменко Любові Максимівні необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

2.13. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с. Звенигородка по вул. Братів 
Петриченків, 12. 

Передати КУЦ Валентині Михайлівні у власність земельну ділянку площею 0,1028 га 
(кадастровий номер 3510390400:51:000:0144) в с. Звенигородка по вул. Братів Петриченків, 
12 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської 
територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

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

2.14. Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність 
земельної ділянки в м. Олександрія по вул. Полтавській, 116. 

Передати ХІЛЬКУ Миколі Васильовичу у власність земельну ділянку площею 0,0879 га 
(кадастровий номер 3510300000:02:011:0048) в м. Олександрія по вул. Полтавській, 116 за 
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської територіальної 
громади для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

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

2.15. Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність 
земельних ділянок в с. Головківка по вул. Мальовничій, 1. 

Передати ШАПОВАЛ Інні Петрівні у власність земельну ділянку площею 0,2500 га 
(кадастровий номер 3520382100:51:000:1102) в с. Головківка по вул. Мальовничій, 1 за 
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської територіальної 
громади для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

Передати ШАПОВАЛ Інні Петрівні у власність земельну ділянку площею 0,3798 га 
(кадастровий номер 3520382100:51:000:1096) в с. Головківка по вул. Мальовничій, 1 за 
рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної 
громади для ведення особистого селянського господарства.  

Шаповал Інні Петрівні необхідно зареєструвати право власності на земельні ділянки в 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

2.16. Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність 
земельної ділянки в с. Головківка по вул. Набережній (суміжно з присадибною ділянкою № 
70). 

Передати ШЕВЧЕНКУ Максиму Миколайовичу у власність земельну ділянку 
площею 0,3269 га (кадастровий номер 3520382100:51:000:1101) в с. Головківка по 
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вул. Набережній (суміжно з присадибною ділянкою № 70) за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної громади для ведення 
особистого селянського господарства.  

Шевченку Максиму Миколайовичу необхідно зареєструвати право власності на 
земельні ділянки в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

2.17. Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність 
земельної ділянки в с. Головківка по вул. Набережній, 74. 

Передати ШЕВЧЕНКО Людмилі Іванівні у власність земельну ділянку 
площею 0,7500 га (кадастровий номер 3520382100:51:000:1108) в с. Головківка по 
вул. Набережній, 74 за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення 
Олександрійської територіальної громади для ведення особистого селянського господарства.  

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

2.18. Передати ДМИТРИК Ганні Іванівні (1/4 частки) у спільну часткову власність 
земельну ділянку площею 0,1000 га (кадастровий номер 3510300000:10:400:0073) в                
м. Олександрія по вул. Козацькій, 21 за рахунок земель запасу житлової та громадської 
забудови Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Дмитрик Ганні Іванівні необхідно зареєструвати право власності на земельну ділянку в 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

2.19. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Олександрія по 
вул. Львівській, 8. 

Передати КУЗЬМЕНКУ Юрію Миколайовичу у власність земельну ділянку 
площею 0,0748 га (кадастровий номер 3510300000:16:648:0030) в м. Олександрія по 
вул. Львівській, 8 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

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

2.20. Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність 
земельної ділянки в м. Олександрія по вул. Незалежності, 18. 

Передати ЗЕБНИЦЬКОМУ Сергію Григоровичу, учаснику антитерористичної операції, 
у власність земельну ділянку площею 0,1000 га (кадастровий номер 3510300000:01:003:0138) 
в м. Олександрія по вул. Незалежності, 18 за рахунок земель запасу житлової та громадської 
забудови Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Зебницькому Сергію Григоровичу 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 БОНДАРЕНКУ Михайлу Сергійовичу у власність місце розташування 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,1200 га поруч з с. Олександро-Степанівкою в 
обслуговуючому кооперативі «Садово-городнє товариство «Уют» (вул. Сонячна 
ділянка № 75) для ведення садівництва за рахунок земель запасу сільськогосподарського 
призначення Олександрійської територіальної громади та надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

Бондаренку Михайлу Сергійовичу необхідно у 6-місячний термін оформити проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на 
затвердження. 
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3.2. Погодити КАРЛЮКУ Олександру Олексійовичу у власність місце розташування 
земельної ділянки орієнтовною площею 0,0509 га в м. Олександрії по вул. Миколаївській, 6 
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. 

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

3.3. Погодити КОРНІЙЧУКУ Сергію Олеговичу у власність місце розташування 
земельної ділянки орієнтовною площею 0,0462 га поруч з с. Олександро-Степанівкою в 
обслуговуючому кооперативі «Садово-городнє товариство «Уют» (вул. Володимирівська 
ділянка № 75) для ведення садівництва за рахунок земель запасу сільськогосподарського 
призначення Олександрійської територіальної громади та надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

Корнійчуку Сергію Олеговичу необхідно у 6-місячний термін оформити проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на 
затвердження. 

3.4. Погодити ПЛАХОТНЮК Тетяні Вікторівні (1/5 частки) у спільну часткову 
власність місце розташування земельної ділянки орієнтовною площею 0,1000 га в м. 
Олександрії по вул. Сонячній, 20 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. 

Плахотнюк Тетяні Вікторівні необхідно у 6-місячний термін оформити проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на 
затвердження. 

3.5.Відмовити САМОХВАЛУ Дмитру Дмитровичу у погодженні у власність місця 
розташування земельної ділянки орієнтовною площею 2,0 га на землях колишньої 
Звенигородської сільської ради для ведення особистого селянського господарства за рахунок 
земель запасу Олександрійської територіальної громади, у зв’язку з розташуванням 
земельної ділянки в санітарно-захисній зоні території кладовища та наявністю правових 
документів на землю та житло на зазначеній території. 

3.6. Відмовити САМОХВАЛУ Дмитру Дмитровичу у погодженні у власність місця 
розташування земельної ділянки орієнтовною площею 2,0 га на землях колишньої 
Звенигородської сільської ради для ведення особистого селянського господарства за рахунок 
земель запасу Олександрійської територіальної громади, у зв’язку з розташуванням 
земельної ділянки в санітарно-захисній зоні території кладовища та наявністю правових 
документів на землю та житло на зазначеній території. 

3.7. Відмовити САМОХВАЛ Анастасії Олександрівні у погодженні у власність місця 
розташування земельної ділянки орієнтовною площею 2,0 га на землях колишньої 
Звенигородської сільської ради для ведення особистого селянського господарства за рахунок 
земель запасу Олександрійської територіальної громади, у зв’язку з розташуванням 
земельної ділянки в санітарно-захисній зоні території кладовища та наявністю правових 
документів на землю та житло на зазначеній території. 

3.8. Відмовити САМОХВАЛ Інні Іванівні у погодженні у власність місця розташування 
земельної ділянки орієнтовною площею 2,0 га на землях колишньої Звенигородської 
сільської ради для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель запасу 
Олександрійської територіальної громади, у зв’язку з розташуванням земельної ділянки в 
санітарно-захисній зоні території кладовища та наявністю правових документів на землю та 
житло на зазначеній території. 
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3.9. Відмовити САМОХВАЛ Юлії Дмитрівні у погодженні у власність місця 
розташування земельної ділянки орієнтовною площею 2,0 га на землях колишньої 
Звенигородської сільської ради для ведення особистого селянського господарства за рахунок 
земель запасу Олександрійської територіальної громади, у зв’язку з розташуванням 
земельної ділянки в санітарно-захисній зоні території кладовища та наявністю правових 
документів на землю та житло на зазначеній території. 

3.10. Погодити АБДУЛОВІЙ Єлизаветі Геннадіївні у власність місце розташування 
земельної ділянки орієнтовною площею 0,1342 га в с. Звенигородка по вул. Шевченка, 2в  
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. 

Абдуловій Єлизаветі Геннадіївні необхідно у 6-місячний термін оформити проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на 
затвердження. 

3.11. Погодити ВОЙТЕНКУ Павлу Павловичу  у власність місце розташування 
земельної ділянки орієнтовною площею 0,1200 га поруч з с. Олександро-Степанівка в 
обслуговуючому кооперативі «Садово-городнє товариство «Уют» (вул. Сонячна 
ділянки № 103 та № 104) для ведення садівництва за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної громади та надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

Войтенку Павлу Павловичу необхідно у 6-місячний термін оформити проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на 
затвердження. 

3.12. Погодити СОВГИРІ Андрію Володимировичу у власність місце розташування 
земельної ділянки орієнтовною площею 0,3374 га в с. Головківка по вул. Осінній (біля 
будинку № 16)  для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної громади та надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

Совгирі Андрію Володимировичу необхідно у 6-місячний термін оформити проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на 
затвердження. 

3.13. Відмовити ДАНИЛОВИЧ Ірині Олегівні у погодженні у власність місця 
розташування земельної ділянки орієнтовною площею 0,0010 га в м. Олександрії по 
вул. Ярмарковій (суміжно з будинком № 63) для будівництва та обслуговування 
індивідуального гаража за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади у зв’язку з невідповідністю бажаного місця 
розташування земельної ділянки містобудівній документації. 

3.14. Погодити ПІЩАЛЬНІКОВІЙ Олені Іллівні у власність місце розташування 
земельної ділянки орієнтовною площею 0,1382 га в с. Головківка по вул. Дружби, 26 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади, земельної ділянки орієнтовною площею 0,4899 га 
в с. Головківка по вул. Дружби (біля садиби № 26) для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення 
Олександрійської територіальної громади та надати дозвіл на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок. 

Піщальніковій Олені Іллівні необхідно у 6-місячний термін оформити проект 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок та надати його міській раді на 
затвердження. 

3.15. Погодити ФРІДМАНУ Сергію Вікторовичу у власність місце розташування 
земельної ділянки орієнтовною площею 0,0595 га в м. Олександрії по вул. Шевченка, 55 для 
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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. 

Фрідману Сергію Вікторовичу необхідно у 6-місячний термін оформити проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на 
затвердження. 

3.16. Відмовити АЛЕНЬКОВІЙ Ользі Миколаївні у погодженні у власність місця 
розташування земельної ділянки орієнтовною площею 0,0633 га в м. Олександрії по 
пров. Брюллова для ведення індивідуального садівництва за рахунок земель запасу житлової 
та громадської забудови Олександрійської територіальної громади у зв’язку з 
невідповідністю бажаного місця розташування земельної ділянки містобудівній 
документації. 

3.17. Погодити ГАЛАЙЧЕНКУ Володимиру Григоровичу у власність місце 
розташування земельної ділянки орієнтовною площею 0,0629 га в м. Олександрія по 
вул. Космічній, 76 для будівництва і 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. 

Галайченку Володимиру Григоровичу необхідно у 6-місячний термін оформити проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на 
затвердження. 

3.18. Погодити ГУРІ Віталію Івановичу у власність місце розташування земельної 
ділянки орієнтовною площею 0,6657 га в с. Головківка по вул. Соборній (біля будинку № 78)  
для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної громади та надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

Гурі Віталію Івановичу необхідно у 6-місячний термін оформити проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на затвердження. 

3.19. Погодити БРАТЧЕНКО Наталії Степанівні у власність місце розташування 
земельної ділянки орієнтовною площею 0,5173 га в с. Головківка по вул. Центральній (біля 
будинку № 264) для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної громади та надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

Братченко Наталії Степанівні необхідно у 6-місячний термін оформити проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на 
затвердження. 

3.20. Відмовити АНАНЬЄВУ Вячеславу Івановичу у погодженні у власність місця 
розташування земельної ділянки орієнтовною площею 2,0 га на землях колишньої 
Звенигородської сільської ради для ведення особистого селянського господарства за рахунок 
земель запасу Олександрійської територіальної громади, у зв’язку з розташуванням 
земельної ділянки в санітарно-захисній зоні території кладовища та наявністю правових 
документів на землю та житло на зазначеній території. 

3.21. Відмовити АНАНЬЄВУ Ігорю В’ячеславовичу у погодженні у власність місця 
розташування земельної ділянки орієнтовною площею 2,0 га на землях колишньої 
Звенигородської сільської ради для ведення особистого селянського господарства за рахунок 
земель запасу Олександрійської територіальної громади, у зв’язку з розташуванням 
земельної ділянки в санітарно-захисній зоні території кладовища та наявністю правових 
документів на землю та житло на зазначеній території. 

3.22. Погодити ГАРСЬКІЙ Ользі Борисівні у власність місце розташування земельної 
ділянки орієнтовною площею 0,0505 га в м. Олександрія по вул. Київській, 162 для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
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(присадибна ділянка) за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади та надати дозвіл на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки. 

Гарській Ользі Борисівні необхідно у 6-місячний термін оформити проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на затвердження. 

3.23. Погодити ЛИТВИНУ Олександру Вадимовичу у власність місце розташування 
земельної ділянки орієнтовною площею 0,2500 га в с. Головківка по вул. Центральній, 38 для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади, земельної ділянки орієнтовною площею 2,0000 га 
в с. Головківка по вул. Центральній (біля будинку № 38) для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок земель запасу сільськогосподарського 
призначення Олександрійської територіальної громади та надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

Литвину Олександру Вадимовичу необхідно у 6-місячний термін оформити проект 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок та надати його міській раді на 
затвердження. 

3.24. Погодити КУЗЬМЕНКО Лідії Іванівні у власність місце розташування земельної 
ділянки орієнтовною площею 0,0868 га в с. Головківка по вул. Центральній, 277 для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади, земельної ділянки орієнтовною площею 0,8812 га 
в с. Головківка по вул. Центральній (біля будинку № 277) для ведення особистого 
селянського господарства за рахунок земель запасу сільськогосподарського 
призначення Олександрійської територіальної громади та надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

Кузьменко Лідії Іванівні необхідно у 6-місячний термін оформити проект землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок та надати його міській раді на затвердження. 

3.25. Погодити КОВТУНУ Олегу Анатолійовичу у власність місце розташування 
земельної ділянки орієнтовною площею 0,1200 га в с. Головківка по вул. Центральній для 
ведення індивідуального садівництва за рахунок земель запасу сільськогосподарського 
призначення Олександрійської територіальної громади та надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

Ковтуну Олегу Анатолійовичу необхідно у 6-місячний термін оформити проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на 
затвердження. 

3.26. Погодити КОВТУН Тетяні Юріївні у власність місце розташування земельної 
ділянки орієнтовною площею 0,1200 га в с. Головківка по вул. Центральній для ведення 
індивідуального садівництва за рахунок земель запасу сільськогосподарського 
призначення Олександрійської територіальної громади та надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

Ковтун Тетяні Юріївні необхідно у 6-місячний термін оформити проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на затвердження. 

 
4. Затвердити ЛІМАНСЬКІЙ Анастасії Олександрівні проект землеустрою по зміні 

цільового призначення земельної ділянки в м. Олександрії по вул. Таврійській, 7. 
Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,0695 га (кадастровий 

номер 3510300000:11:277:0010) в м. Олександрії по вул. Таврійській, 7, що перебуває у 
приватній власності Ліманської Анастасії Олександрівни згідно з свідоцтвом про право на 
спадщину за законом від 20.12.2019 № 1432, з «КВЦПЗ 02.01 Для будівництва і 
обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» 
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на «КВЦПЗ 03.07 Для будівництва та обслуговування будівлі магазину непродовольчих 
товарів». 

 
5. Внести зміни до п.1.25 рішення міської ради від 02.04.2021 № 156 «Про відведення 

земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної приватизації», уточнивши 
прізвище, та викласти даний пункт у редакції: 

«Надати КУЛАЧКО Раїсі Федорівні 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 0,0645 га за адресою: м. Олександрія, 
пров. Олени Журливої, 16.  

Кулачко Раїсі Федорівні необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження.» 

 
6. Внести зміни до п.2.20 рішення міської ради від 02.04.2021 № 156 «Про відведення 

земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної приватизації», уточнивши 
кадастровий номер, та викласти даний пункт у редакції: 

«2.20. Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність 
земельної ділянки в м. Олександрії в обслуговуючому кооперативі «Садівницьке 
товариство «Енергетик-1» (ділянка № 55). 

Передати РОМАНЕНКО Зої Михайлівні у власність земельну ділянку 
площею 0,0602 га (кадастровий номер 3510300000:12:599:0020) в м. Олександрії в 
обслуговуючому кооперативі «Садівницьке товариство «Енергетик-1» (ділянка № 55) за 
рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної 
громади для ведення індивідуального садівництва.  

Романенко Зої Михайлівні необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.» 

 
7. 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 


