
 
 

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 13.05.2021 № 413, від 27.05.2021 № 447, 
від 03.06.2021 № 474, від 16.06.2021 № 505, від 24.06.2021 № 532 та висновки постійних 
комісій міської ради, 

 
МІСЬКА  РАДА  ВИРІШИЛА: 

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

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Олександрії по 
пров. Михайла Олефіренка, 6. 

Передати ОВЧАРЕНКО Оксані Віталіївні у власність земельну ділянку 
площею 0,0670 га (кадастровий номер 3510300000:03:176:0011) в м. Олександрії по 
пров. Михайла Олефіренка, 6 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Овчаренко Оксані Віталіївні необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

1.2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Олександрії по 
вул. Береговій, 63а. 

Передати ПАРЖЕНІЦІ Анні Юріївні, ПАРЖЕНІЦІ Станіславу Олександровичу та 
ПАРЖЕНІЦІ Олександру Олександровичу у спільну сумісну власність земельну ділянку 
площею 0,0675 га (кадастровий номер 3510300000:03:086:0014) в м. Олександрії по 
вул. Береговій, 63а за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Парженіці Анні Юріївні, Парженіці Станіславу Олександровичу та Парженіці 
Олександру Олександровичу необхідно зареєструвати право власності на земельну ділянку в 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 
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1.3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с. Головківка по 
вул. Набережній, 70. 

Передати СНІЖКО Світлані Григорівні у власність земельну ділянку площею 0,2500 га 
(кадастровий номер 3520382100:51:000:1106) в с. Головківка по вул. Набережній, 70 за 
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської територіальної 
громади для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

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

1.4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Олександрії по 
пров. Гастелло, 12. 

Передати СТРИЙСЬКОМУ Василю Васильовичу (1/2 частки) та СТРИЙСЬКІЙ 
Валентині Володимирівні (1/2 частки) у спільну часткову власність земельну ділянку 
площею 0,0341 га (кадастровий номер 3510300000:11:315:0053) в м. Олександрії по 
пров. Гастелло, 12 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Стрийському Василю Васильовичу та Стрийській Валентині Володимирівні необхідно 
зареєструвати право власності на земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно. 

1.5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Олександрії по 
вул. Південній, 7/2. 

Передати ШТАЧЕНКУ Анатолію Леонідовичу у власність земельну ділянку 
площею 0,0762 га (кадастровий номер 3510300000:16:643:0007) в м. Олександрії по 
вул. Південній, 7/2 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

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

1.6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Олександрії по вул. 
Полтавській, 89.  

Передати БІЛОБРОВІЙ Ірині Георгіївні у власність земельну ділянку площею 0,0579 га 
(кадастровий номер 3510300000:02:029:0024) в м. Олександрії по вул. Полтавській, 89 за 
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської територіальної 
громади для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

Білобровій Ірині Георгіївні необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

1.7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Олександрії по вул. 70 
років Перемоги, 37а.  

Передати БУГАЙЧЕНКУ Андрію Сергійовичу у власність земельну ділянку 
площею 0,0580 га (кадастровий номер 3510300000:09:357:0008) в м. Олександрії по 
вул. 70 років Перемоги, 37а за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Бугайченку Андрію Сергійовичу необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 
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1.8. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с. Марто-Іванівка по 
вул. Конєва, 10.  

Передати ДЬЯКОВУ Володимиру Федоровичу у власність земельну ділянку 
площею 0,2500 га (кадастровий номер 3510390400:57:000:0118) в с. Марто-Іванівка по 
вул. Конєва, 10 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської 
територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

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

1.9. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в сел. Олександрійське, 
вул. Матросова, 25.  

Передати ЛЕЩЕНКО Лідії Григорівні у власність земельну ділянку площею 0,0883 га 
(кадастровий номер 3510345300:50:000:0384) в сел. Олександрійське по вул. Матросова, 25 
за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської територіальної 
громади для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

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

1.10. Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність 
земельних ділянок в с. Іванівка по вул. Гагаріна, 6. 

Передати СКОРОХОДУ Павлу Олександровичу у власність земельну ділянку 
площею 0,2500 га (кадастровий номер 3520355400:02:004:0617) в с. Іванівка по 
вул. Гагаріна, 6 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати СКОРОХОДУ Павлу Олександровичу у власність земельну ділянку 
площею 0,3500 га (кадастровий номер 3520355400:02:004:0618) в с. Іванівка по 
вул. Гагаріна, 6 за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення 
Олександрійської територіальної громади для ведення особистого селянського господарства.  

Скороходу Павлу Олександровичу необхідно зареєструвати право власності на 
земельні ділянки в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

1.11. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Олександрія по 
вул. Козацькій, 109. 

Передати КАРПЕЦЬ Світлані Анатоліївні у власність земельну ділянку 
площею 0,0829 га (кадастровий номер 3510300000:11:394:0015) в м. Олександрія по 
вул. Козацькій, 109 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

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

1.12. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Олександрія по 
вул. Світловодській, 53. 

Передати КИЛІМУ Василю Антоновичу у власність земельну ділянку 
площею 0,0619 га (кадастровий номер 3510300000:02:046:0038) в м. Олександрія по 
вул. Світловодській, 53 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
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Киліму Василю Антоновичу необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

1.13. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с. Ізмайлівка по 
вул. Набережній, 29. 

Передати СИДОРЕНКО Людмилі Григорівні у власність земельну ділянку 
площею 0,1833 га (кадастровий номер 3520383500:51:000:0135) в с. Ізмайлівка по 
вул. Набережній, 29 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

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

1.14. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Олександрія по 
вул. Верболозівській, 21. 

Передати СОРОЧАН Тетяні Олексіївні у власність земельну ділянку площею 0,0804 га 
(кадастровий номер 3510300000:13:661:0027) в м. Олександрія по вул. Верболозівській, 21 за 
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської територіальної 
громади для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

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

1.15. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с. Пустельникове по 
вул. Лісовій, 10. 

Передати ПРОХОРЕНКО Вірі Яківні у власність земельну ділянку площею 0,1840 га 
(кадастровий номер 3520383500:56:000:0059) в с. Пустельникове по вул. Лісовій, 10 за 
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської територіальної 
громади для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

Прохоренко Вірі Яківні необхідно зареєструвати право власності на земельну ділянку в 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

1.16. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с. Піщаний Брід по 
вул. Олександрійській, 9. 

Передати ЩЕДРОВІЙ Вірі Іванівні у власність земельну ділянку площею 0,2500 га 
(кадастровий номер 3520383500:55:000:0101) в с. Піщаний Брід по вул. Олександрійській, 9 
за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської територіальної 
громади для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

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

1.17. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Олександрія по 
пров. Учительському, 4. 

Передати ДОНУ Григорію Володимировичу (3/10 частки) у спільну часткову власність 
земельну ділянку площею 0,0581 га (кадастровий номер 3510300000:10:391:0007) в 
м. Олександрія по пров. Учительському, 4 за рахунок земель запасу житлової та громадської 
забудови Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Дону Григорію Володимировичу необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 
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1.18. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Олександрія по 
вул. Партизанській, 14. 

Передати ГЛАДИЩУКУ Сергію Вікторовичу у власність земельну ділянку 
площею 0,0430 га (кадастровий номер 3510300000:03:187:0008) в м. Олександрія по 
вул. Партизанській, 14 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Гладищуку Сергію Вікторовичу необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

1.19. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с. Ізмайлівка по 
вул. Озерній, 5. 

Передати ГЛИНЧЕНКО Олені Віталіївні у власність земельну ділянку 
площею 0,2500 га (кадастровий номер 3520383500:51:000:0004) в с. Ізмайлівка по 
вул. Озерній, 5 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської 
територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Глинченко Олені Віталіївні необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

1.20. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с. Піщаний Брід по 
вул. Шевченка, 19. 

Передати ЩЕРБИНІ Надії Володимирівні у власність земельну ділянку 
площею 0,2500 га (кадастровий номер 3520383500:55:000:0078) в с. Піщаний Брід по 
вул. Шевченка, 19 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

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

1.21. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Олександрія по 
вул. Кармелюка, 103. 

Передати БЕНДЕРОВУ Анатолію Івановичу у власність земельну ділянку 
площею 0,0606 га (кадастровий номер 3510300000:01:015:0006) в м. Олександрія по 
вул. Кармелюка, 103 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

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

1.22. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Олександрія по вул. 6-го 
Грудня, 215. 

Передати БЕРЕШУ Петру Петровичу у власність земельну ділянку площею 0,1000 га 
(кадастровий номер 3510300000:16:648:0035) в м. Олександрія по вул. 6-го Грудня, 215 за 
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської територіальної 
громади для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

Берешу Петру Петровичу необхідно зареєструвати право власності на земельну ділянку 
в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 
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1.23. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Олександрія по 
вул. Виноградній, 7. 

Передати АДЖАМСЬКІЙ Марії Миколаївні у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га (кадастровий номер 3510300000:05:174:0027) в м. Олександрія по вул. 
Виноградній, 7 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської 
територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

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

1.24. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Олександрія по 
вул. Олексія Скічка, 96. 

Передати БУГАЙЧЕНКУ Віталію Володимировичу у власність земельну ділянку 
площею 0,0410 га (кадастровий номер 3510300000:05:141:0079) в м. Олександрія по 
вул. Олексія Скічка, 96 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Бугайченку Віталію Володимировичу необхідно зареєструвати право власності на 
земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

1.25. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Олександрія по 
вул. Партизанській, 40. 

Передати КУЛИК Вірі Григорівні (3/8 частки), МІРОШНІЧЕНКО Ірині Анатоліївні (3/8 
частки) та САЛАМАШЕНКО Надії Анатоліївні (1/4 частки) у спільну часткову власність 
земельну ділянку площею 0,1000 га (кадастровий номер 3510300000:03:161:0008) в 
м. Олександрія по вул. Партизанській, 40 за рахунок земель запасу житлової та громадської 
забудови Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Кулик Вірі Григорівні, Мірошніченко Ірині Анатоліївні та Саламашенко Надії 
Анатоліївні необхідно зареєструвати право власності на земельну ділянку в Державному 
реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

1.26. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Олександрія по 
пров. Степняка-Кравчинського, 12. 

Передати КУДІНОВИЧ Тетяні Анатоліївні у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га (кадастровий номер 3510300000:08:360:0031) в м. Олександрія по 
пров. Степняка-Кравчинського, 12 за рахунок земель запасу житлової та громадської 
забудови Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Кудінович Тетяні Анатоліївні необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

1.27. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Олександрія по 
вул. Сосюри, 18а. 

Передати ПОГРЕБНЯК Вірі Василівні у власність земельну ділянку площею 0,1000 га 
(кадастровий номер 3510300000:16:655:0011) в м. Олександрія по вул. Сосюри, 18а за 
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської територіальної 
громади для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

Погребняк Вірі Василівні необхідно зареєструвати право власності на земельну ділянку 
в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 
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1.28. Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність 
земельної ділянки в с. Головківка по вул. Центральній, 325. 

Передати ПОГРІБНЯК Поліні Григорівні у власність земельну ділянку 
площею 0,2500 га (кадастровий номер 3520382100:51:000:1128) в с. Головківка по 
вул. Центральній, 325 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

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

1.29. Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність 
земельної ділянки в м. Олександрія по вул. Миколаївській, 6. 

Передати КАРЛЮКУ Олександру Олексійовичу у власність земельну ділянку 
площею 0,0509 га (кадастровий номер 3510300000:14:606:0009) в м. Олександрія по 
вул. Миколаївській, 6 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

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

1.30. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Олександрія по 
вул. Любові Шевцової, 11. 

Передати МИКУЛЬСЬКОМУ Олександру Олександровичу у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га (кадастровий номер 3510300000:13:586:0003) в м. Олександрія по 
вул. Любові Шевцової, 11 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

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

1.31. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Олександрія по 
вул. Металістів, 14. 

Відмовити у безкоштовній передачі ПОПОВІЙ Галині Дмитрівні у власність земельної 
ділянки площею 0,1321 га (кадастровий номер 3510300000:16:666:0022) в м. Олександрія по 
вул. Металістів, 14 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у зв’язку з перевищенням 
норми площі безоплатної передачі земельної ділянки за даним видом використання.  

1.32 Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с. Головківка по 
вул. Соборній, 60. 

Передати БРАТЧЕНКУ Олексію Володимировичу у власність земельну ділянку 
площею 0,2500 га (кадастровий номер 3520382100:51:000:1123) в с. Головківка по 
вул. Соборній, 60 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Братченку Олексію Володимировичу необхідно зареєструвати право власності на 
земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

1.33. Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність 
земельної ділянки в с. Головківка по вул. Соборній, 60. 

Передати БРАТЧЕНКУ Олексію Володимировичу у власність земельну ділянку 
площею 0,6179 га (кадастровий номер 3520382100:51:000:1127) в с. Головківка по 
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вул. Соборній, 60 за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення 
Олександрійської територіальної громади для ведення особистого селянського господарства.  

Братченку Олексію Володимировичу необхідно зареєструвати право власності на 
земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

1.34. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с. Головківка по 
вул. Перемоги,19. 

Передати ЛИТВИН Вірі Омелянівні у власність земельну ділянку площею 0,2500 га 
(кадастровий номер 3520382100:51:000:0951) в с. Головківка по вул. Перемоги, 19 за рахунок 
земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської територіальної громади 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

Литвин Вірі Омелянівні необхідно зареєструвати право власності на земельну ділянку в 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

1.35. Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність 
земельних ділянок в с. Головківка по вул. Миру, 57. 

Передати БЕЗУГЛІЙ Олені Федорівні у власність земельну ділянку площею 0,2500 га 
(кадастровий номер 3520382100:51:000:1124) в с. Головківка по вул. Миру, 57 за рахунок 
земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської територіальної громади 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

Передати БЕЗУГЛІЙ Олені Федорівні у власність земельну ділянку площею 0,9198 га 
(кадастровий номер 3520382100:51:001:0034) в с. Головківка по вул. Миру (біля 
садиби № 57) за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення 
Олександрійської територіальної громади для ведення особистого селянського господарства.  

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

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

земельних ділянок  
2.1. Погодити ВОЛОШАНОВСЬКОМУ Павлу Андрійовичу, учаснику бойових дій, у 

власність місце розташування земельної ділянки орієнтовною площею 0,1000 га в 
м. Олександрії по вул. Незалежності, 28 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. 

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

2.2. Відмовити АЛЕНЬКОВІЙ Ользі Миколаївні у погодженні у власність місця 
розташування земельної ділянки орієнтовною площею 0,0633 га в м. Олександрії по 
пров. Брюллова для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель запасу житлової та громадської 
забудови Олександрійської територіальної громади у зв’язку з відсутністю детального плану 
забудови території. 

2.3. Відмовити МАЛЯРУ Олегу Григоровичу, учаснику бойових дій, у погодженні у 
власність місця розташування земельної ділянки орієнтовною площею 2,0 га в 
м. Олександрія біля земельної ділянки (кадастровий номер 3510300000:14:784:0001) для 
ведення особистого селянського господарства за рахунок земель запасу Олександрійської 
територіальної громади у зв’язку з розташуванням земельної ділянки за межами населеного 
пункту на території, на яку відсутній комплексний план просторового розвитку території 
Олександрійської територіальної громади (п.2 ст. 19 Закону України «Про регулювання 



9 

містобудівної діяльності», п.7 ст. 118 Земельного Кодексу України, рішення 
Олександрійської міської ради від 26.02.2021 № 133 «Про внесення змін до Положення про 
регулювання земельних відносин в місті Олександрії»). 

2.4. Відмовити РИЖОВУ Олександру Володимировичу, учаснику бойових дій, у 
погодженні у власність місця розташування земельної ділянки орієнтовною площею 2,0 га в 
м. Олександрія біля земельної ділянки (кадастровий номер 3520382100:02:000:9022) для 
ведення особистого селянського господарства за рахунок земель запасу Олександрійської 
територіальної громади у зв’язку з розташуванням земельної ділянки за межами населеного 
пункту на території, на яку відсутній комплексний план просторового розвитку території 
Олександрійської територіальної громади (п.2 ст. 19 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», п.7 ст. 118 Земельного Кодексу України, рішення 
Олександрійської міської ради від 26.02.2021 № 133 «Про внесення змін до Положення про 
регулювання земельних відносин в місті Олександрії»). 

2.5. Відмовити СОКОЛОВУ Костянтину Геннадійовичу, учаснику бойових дій, у 
погодженні у власність місця розташування земельної ділянки орієнтовною площею 2,0 га в 
м. Олександрія біля земельної ділянки (кадастровий номер 3510300000:14:784:0001) для 
ведення особистого селянського господарства за рахунок земель запасу Олександрійської 
територіальної громади у зв’язку з розташуванням земельної ділянки за межами населеного 
пункту на території, на яку відсутній комплексний план просторового розвитку території 
Олександрійської територіальної громади (п.2 ст. 19 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», п.7 ст. 118 Земельного Кодексу України, рішення 
Олександрійської міської ради від 26.02.2021 № 133 «Про внесення змін до Положення про 
регулювання земельних відносин в місті Олександрії»). 

2.6. Відмовити ЧАЛИК Ларисі Іванівні у погодженні у власність місця розташування 
земельної ділянки орієнтовною площею 0,0680 га в м. Олександрія по пл. Покровській 
(суміжно з будівлею № 31) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель запасу житлової та 
громадської забудови Олександрійської територіальної громади у зв’язку з відсутністю 
детального плану забудови території. 

2.7. Відмовити СТАДНІКУ Миколі Миколайовичу у погодженні у власність місця 
розташування земельної ділянки орієнтовною площею 0,0020 га в м. Олександрія по 
вул. Святомиколаївській, 44 для будівництва та обслуговування індивідуального гаража за 
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської територіальної 
громади у зв’язку з невідповідністю з містобудівною документацією . 

2.8. Погодити ПЕРЦЮ Ігорю Юрійовичу у власність місце розташування земельної 
ділянки орієнтовною площею 0,1903 га в с. Звенигородква по вул. Зоряній, 15 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. 

Перцю Ігорю Юрійовичу необхідно у 6-місячний термін оформити проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на 
затвердження. 

2.9. Погодити ПАЩЕНКУ Миколі Михайловичу у власність місце розташування 
земельної ділянки орієнтовною площею 0,0608 га в м. Олександрії по вул. Космічній, 47а 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. 

Пащенку Миколі Михайловичу необхідно у 6-місячний термін оформити проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на 
затвердження. 
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2.10. Відмовити ПРОКОПЦЮ Володимиру Геннадійовичу у погодженні у власність 
місця розташування земельної ділянки орієнтовною площею 0,0948 га в м. Олександрія по 
пров. Лермонтова, 16 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель запасу житлової та громадської 
забудови Олександрійської територіальної громади у зв’язку з зареєстрованим правом 
іншого забудовника на земельній ділянці. 

2.11. Погодити СНІЖКО Ларисі Василівні у власність місце розташування земельної 
ділянки орієнтовною площею 0,3819 га в с. Головківка по вул. Центральній, 281 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. 

Сніжко Ларисі Василівні необхідно у 6-місячний термін оформити проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на затвердження. 

 
3. Затвердити БАРАНИКУ Віктору Івановичу проект землеустрою по зміні цільового 

призначення земельної ділянки в м. Олександрії по вул. Сторожівській, 15. 
Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,1785 га (кадастровий 

номер 3510300000:12:621:0001) в м. Олександрії по вул. Сторожівській, 15, що перебуває у 
приватній власності Бараника Віктора Івановича згідно з договором купівлі-продажу 
земельної ділянки від 14.02.2018 № 111 з «КВЦПЗ 01.03 Для ведення особистого селянського 
господарства» на «КВЦПЗ 02.01 Для будівництва і обслуговування  житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)». 

 
4. Затвердити БАРАНИКУ Віктору Івановичу проект землеустрою по зміні цільового 

призначення земельної ділянки в м. Олександрії по вул. Сторожівській, 15.  
Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,1200 га (кадастровий 

номер 3510300000:12:621:0012) в м. Олександрії по вул. Сторожівській, 15, що перебуває у 
приватній власності Бараника Віктора Івановича згідно зі свідоцтвом про право власності на 
нерухоме майно від 27.05.2015 № 38182875, з «КВЦПЗ 01.05 Для ведення садівництва» на 
«КВЦПЗ 02.01 Для будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка)». 

 
5. Внести зміни до п. 2.6 рішення міської ради від 26.02.2021 № 123 «Про відведення 

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

«2.6. 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 0,0463 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.» 

 
6. Внести зміни до п.3.9 рішення міської ради від 14.05.2021 № 188 «Про відведення 

земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної приватизації», уточнивши 
прізвище з «Самохвал» на «Смєтаніній», та викласти даний пункт у редакції: 

«3.9. Відмовити СМЄТАНІНІЙ 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 
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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». 

 
7. Затвердити КЕЗІНІЙ Вікторії Борисівні проект землеустрою по зміні цільового 

призначення земельної ділянки в м. Олександрії по вул. Ярмарковій, 3. 
Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,0194 га (кадастровий 

номер 3510300000:04:209:0015) в м. Олександрії по вул. Ярмарковій, 3, що перебуває у 
приватній власності Кезіної Вікторії Борисівни згідно з договором купівлі-продажу 
від 17.09.2020 № 1461, з «КВЦПЗ 01.05 Для індивідуального садівництва» на «КВЦПЗ 02.01 
Для будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка)». 

 
8. Затвердити ДІЛІЄВУ Ігорю Володимировичу проект землеустрою по зміні цільового 

призначення земельної ділянки в м. Олександрії по вул. Айвазовського, 24. 
Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,0304 га (кадастровий 

номер 3510300000:10:540:0011) в м. Олександрії по вул. Айвазовського, 24, що перебуває у 
приватній власності Ділієва Ігоря Володимировича відповідно до витягу з Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 27.09.2019, 
номер запису про право власності 33445553, з «КВЦПЗ 01.03 Для ведення особистого 
селянського господарства» на «КВЦПЗ 02.09 Для будівництва і обслуговування паркінгів та 
автостоянок». 

 
9. Затвердити ДІЛІЄВУ Ігорю Володимировичу проект землеустрою по зміні цільового 

призначення земельної ділянки в м. Олександрії по вул. Айвазовського, 26. 
Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,1614 га (кадастровий 

номер 3510300000:10:540:0024) в м. Олександрії по вул. Айвазовського, 24, що перебуває у 
приватній власності Ділієва Ігоря Володимировича відповідно до витягу з Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 24.05.2021, 
номер запису про право власності 42196151, з «КВЦПЗ 02.01 Для будівництва і 
обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» 
на «КВЦПЗ 02.09 «Для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок». 

 
10. 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 


