
 
 

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 ОВЧИННІКОВІЙ Галині Дмитрівні 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 0,0592 га за адресою: 
вул. Холодноярська, 88. 

 Овчинніковій Галині Дмитрівні необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

б) Надати КОВАЛИЦЬКОМУ Віктору Івановичу (1/2 частки) та КОВАЛІЦЬКІЙ 
Валентині Михайлівні (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 0,0662 га за адресою: пров. Івана Піянзіна, 12. 

 Ковалицькому Віктору Івановичу та Коваліцькій Валентині Михайлівні необхідно у      
6-місячний термін оформити технічну документацію по визначенню меж земельної ділянки 
та надати її міській раді на затвердження. 

в) Надати ТЕСЛЕНКО Майї Миколаївні 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 0,0594 га за адресою: пров. Олександра 
Горського, 14. 

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

г) Надати ТУРБАЇВСЬКОМУ Сергію Леонідовичу 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 0,0591 га за адресою: 
пров. Толстого, 14. 

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

ґ) Надати ЦЕЛУЙКО Ользі Василівні 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 0,0644 га за адресою: вул. Берегова, 52. 

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

д) Надати ЯГОТИН Наталії Анатоліївні 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: вул. Холодноярська, 120. 

 Яготин Наталії Анатоліївні 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 вул. Нагорній, 56. 
Передати ДЯЧЕНКУ Максиму Віталійовичу у власність земельну ділянку площею 

0,0580 га (кадастровий номер 3510300000:09:377:0008) по вул. Нагорній, 56 за рахунок 
земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

Дяченку Максиму Віталійовичу необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

б) Визначити таким, що втратив чинність, пункт 39 рішення міської ради 
від 30.12.2013 № 1211 «Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам 
міста» про передачу земельної ділянки площею 0,1000 га (кадастровий 
номер 3510300000:09:471:0015) по вул. Говорова, 17 у власність Сиротенку Олександру 
Степановичу у зв’язку зі смертю та не оформленням документів про право власності на 
земельну ділянку. 

Передати РОЖЕНКУ Анатолію Федоровичу у власність земельну ділянку площею 
0,1000 га (кадастровий номер 3510300000:09:471:0015) по вул. Говорова, 17 за рахунок 
земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

Роженку Анатолію Федоровичу 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 пров. Кармелюка, 74. 

Передати ЧЕРКАСЬКІЙ Віті Григорівні у власність земельну ділянку площею 0,0616 га 
(кадастровий номер 3510300000:01:018:0007) по пров. Кармелюка, 74 за рахунок земель 
запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

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

г) Затвердити технічну документацію щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Верхньо-Головківській, 20. 
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Передати ШЕВЧЕНКУ Артему Анатолійовичу у власність земельну ділянку площею 
0,0651 га (кадастровий номер 3510300000:05:238:0028) по вул. Верхньо-Головківській, 20 за 
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

Шевченку Артему Анатолійовичу необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

ґ) Затвердити технічну документацію щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Яблуневій, 21а та проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Яблуневій (суміжно з садибою 
№ 21а). 

Передати ПАЗИНІЧУ Анатолію Петровичу у власність земельну ділянку площею 
0,1000 га (кадастровий номер 3510300000:08:384:0036) по вул. Яблуневій, 21а за рахунок 
земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та земельну ділянку площею 0,0153 га (кадастровий 
номер 3510300000:08:384:0038) вул. Яблуневій (суміжно з садибою № 21а) за рахунок земель 
запасу сільськогосподарського призначення Олександрійської міської ради для ведення 
садівництва. 

Пазинічу Анатолію Петровичу необхідно зареєструвати право власності на земельні 
ділянки в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

д) Затвердити проект землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних 
потреб по Покровській площі (суміжно з садибою № 33а). 

Передати ВЄДЕРНІКОВІЙ Валентині Вікторівні у власність земельну ділянку площею 
0,1000 га (кадастровий номер 3510300000:03:103:0020) по Покровській площі (суміжно з 
садибою № 33а) за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської міської ради для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

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

е) Затвердити проект землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних 
потреб по Покровській площі, 33б та по Покровській площі (суміжно з садибою № 33б). 

Передати ВЄДЕРНІКОВУ Володимиру Леонідовичу у власність земельні ділянки 
площею 0,1000 га (кадастровий номер 3510300000:03:103:0021) по Покровській площі, 33б за 
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
(присадибна ділянка) та площею 0,0913 га (кадастровий номер 3510300000:03:103:0022) по 
Покровській площі (суміжно з садибою № 33б) за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської міської ради для ведення 
садівництва. 

Вєдернікову Володимиру Леонідовичу необхідно зареєструвати право власності на 
земельні ділянки в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

є) Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Партизанській (суміжно з садибою № 38). 

Передати ФЕСЮК Наталії Миколаївні у власність земельну ділянку площею 0,0247 га 
(кадастровий номер 3510300000:03:161:0001) по вул. Партизанській (суміжно з садибою 
№ 38) за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення Олександрійської 
міської ради для ведення садівництва. 

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

ж) Затвердити технічну документацію з інвентаризації частини земель в 
обслуговуючому кооперативі «Садово-городнє товариство «Івушка». 
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Передати ГАВРІШЕВСЬКІЙ Ользі Михайлівні у власність земельну ділянку площею 
0,0607 га (кадастровий номер 3510300000:15:657:0061) в обслуговуючому кооперативі 
«Садово-городнє товариство «Івушка» за рахунок земель запасу сільськогосподарського 
призначення Олександрійської міської ради для ведення садівництва. 

Гаврішевській Ользі Михайлівні 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 КУТЕЦЬКІЙ Тетяні Григорівні у власність місце розташування земельної 

ділянки орієнтовною площею 0,1000 га по вул. Малиновського, 24 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради та 
земельної ділянки орієнтовною площею 0,0859 га  по вул. Малиновського (суміжно з 
садибою № 24) для ведення садівництва за рахунок земель запасу сільськогосподарського 
призначення Олександрійської міської ради та надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

Кутецькій Тетяні Григорівні необхідно у 6-місячний термін оформити проект 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

б) Погодити ГУНІНУ Яну Анатолійовичу у власність місце розташування земельної 
ділянки орієнтовною площею 0,0809 га в обслуговуючому кооперативі «Садово-городнє 
товариство «Мрія-1» (ділянка № 102) для ведення садівництва за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської міської ради та надати дозвіл на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

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

в) Погодити ШАМАНСЬКОМУ Роману Валентиновичу у власність місце 
розташування земельної ділянки орієнтовною площею 0,0629 га в обслуговуючому 
кооперативі «Садово-городнє товариство «Мрія-1» (ділянка № 81) для ведення садівництва 
за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення Олександрійської міської 
ради та надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

Шаманському Роману Валентиновичу необхідно у 6-місячний термін оформити проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на 
затвердження. 

 
4) Внести зміни до п. 3.18. рішення міської ради від 29.03.2019 № 690 «Про відведення 

земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної приватизації», уточнивши площу 
часток, та викласти його в редакції:  

 «3.18. Погодити БЕСПАЛЬЧЕНКО Віті Анатоліївні у власність місце розташування 
земельної ділянки орієнтовною площею 0,0038 га по вул. Міліцейській (суміжно з садибою 
№ 85) для ведення садівництва за рахунок земель запасу сільськогосподарського 
призначення Олександрійської міської ради та надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

Беспальченко Віті Анатоліївні необхідно у 6-місячний термін оформити проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на 
затвердження. 

Погодити СТЕФАНОВИЧ Наталії Вікторівні у власність місце розташування земельної 
ділянки орієнтовною площею 0,0155 га по вул. Міліцейській (суміжно з садибою № 85) для 
ведення садівництва за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення 
Олександрійської міської ради та надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки. 
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Стефанович Наталії Вікторівні необхідно у 6-місячний термін оформити проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на 
затвердження». 
 

5) Продовжити ПІДГУРСЬКОМУ Андрію Юрійовичу, учаснику антитерористичної 
операції, на 6 (шість) місяців з дати прийняття рішення термін на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1000 га по              
пров. 1-й Крюківський, 6 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), наданий рішенням міської ради 
від 25.09.2015 № 1741 «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо 
відведення у власність земельних ділянок учасникам антитерористичної операції». 

Підгурському Андрію Юрійовичу необхідно протягом 6 місяців оформити 
документацію із землеустрою та надати її міській раді на затвердження. 

 
6) 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       Степан ЦАПЮК 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету       Володимир ЧЕБОТАРЬОВ 
 


