
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
від «___» ___________ 2019 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, ст. 52 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст.ст. 12, 19, 20, 35, 40, 118, 121, 126 Земельного кодексу 
України, розглянувши подані заяви,  
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 
 

1. Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту: 
 
1) Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок 
 
а) Надати БІЛЬМОВИЧУ Анатолію Івановичу дозвіл на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,0597 га за адресою: 
пров. Цеглянокаменярський, 3. 

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

б) Надати ІЩЕНКО Лідії Іванівні (2/3 частки) та ПОГРІБНОМУ Володимиру Івановичу 
(1/2 частки) дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення в 
натурі (на місцевості) меж земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,0611 
га за адресою: вул. Холодноярська, 21. 

Іщенко Лідії Іванівні та Погрібному Володимиру Івановичу необхідно у 6-місячний 
термін оформити технічну документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її 
міській раді на затвердження. 

в) Надати КОЛЕВАТОВУ Руслану Вікторовичу (5/6 частки) дозвіл на розробку 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,0914 га за адресою: 
вул. Верхньо-Головківська, 77. 

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

г) Надати КУРГАНОВІЙ Валентині Григорівні дозвіл на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
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будівель і споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,0700 га за адресою: 
вул. Пушкіна, 4. 

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

д) Надати ШКОЛЬНІЙ Галині Зіновіївні дозвіл на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,0994 га за адресою: вул. Олексія Скічка, 119. 

Школьній Галині Зіновіївні 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   
 
а) Затвердити технічну документацію щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) по Новопразькому шосе, 121. 
Передати АРІЄ Володимиру Георгієвичу у власність земельну ділянку площею 

0,1000 га (кадастровий номер 3510300000:09:495:0003) по Новопразькому шосе, 121 за 
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

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

б) Затвердити технічну документацію щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) по вул. 6-го Грудня, 58. 

Передати ДІБРОВІ Тетяні Дем’янівні у власність земельну ділянку площею 0,0394 га 
(кадастровий номер 3510300000:10:348:0026) по вул. 6-го Грудня, 58 за рахунок земель 
запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Діброві Тетяні Дем’янівні необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

в) Затвердити технічну документацію щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Карбишева, 9. 

Передати ОНУФРІЄВУ Юрію Юрійовичу (1/2 частки) та СКАЛОЗУБ Євгенії 
Леонідівні (1/2 частки) у спільну часткову власність земельну ділянку площею 0,1000 га 
(кадастровий номер 3510300000:11:408:0003) по вул. Карбишева, 9 за рахунок земель запасу 
житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Онуфрієву Юрію Юрійовичу та Скалозуб Євгенії Леонідівні необхідно зареєструвати 
право власності на земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

г) Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Осінній (суміжно з садибою № 17). 

Передати БЕРДИЧЕВСЬКІЙ Наталії Іванівні у власність земельну ділянку площею 
0,0420 га (кадастровий номер 3510300000:05:229:0115) по вул. Осінній (суміжно з садибою 
№ 17) за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення Олександрійської 
міської ради для ведення садівництва. 

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

д) Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Знам’янській, 43. 

Передати ГАЙДИШУ Юрію Кирсановичу у власність земельну ділянку площею 
0,0733 га (кадастровий номер 3510300000:06:269:0020) по вул. Знам’янській, 43 за рахунок 
земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради для 
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будівництва і обслуговування житлово будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

Гайдишу Юрію Кирсановичу 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 
 
а) Погодити КОВБАСЮКУ Сергію Олексійовичу у власність місце розташування 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,0205 га по вул. Верхньо-Головківській (суміжно з 
садибою № 136а) для ведення садівництва за рахунок земель запасу сільськогосподарського 
призначення Олександрійської міської ради та надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

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

 
4) Затвердити ДЗЮБІ Тетяні Анатоліївні проект землеустрою по зміні цільового 

призначення земельної ділянки по вул. Леоніда Чернова, 53. 
Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,1046 га (кадастровий номер 

3510300000:05:201:0002) по вул. Леоніда Чернова, 53, що перебуває у приватній власності 
Дзюби Тетяни Анатоліївни, з «КВЦПЗ 01.03 Для ведення особистого селянського 
господарства» на «КВЦПЗ 02.01 Для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)».  

 
5) Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Давиденко Л.В. та постійну комісію міської ради 
з питань приватизації майна, житла, землі та регулювання земельних відносин. 

 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Давиденко Л.В. 
 
 
 
 
Міський голова        С. ЦАПЮК 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету       В. ЧЕБОТАРЬОВ 


