
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
від «___» ___________ 2020 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 АРЖАНОВІЙ Олександрі Григорівні (1/3 частки) та ГУБАРЄВІЙ Тетяні 

Іванівні (2/3 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 0,1000 га за адресою: вул. Вище-Празька, 60. 

 Аржановій Олександрі Григорівні та Губарєвій Тетяні Іванівні необхідно у 6-місячний 
термін оформити технічну документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її 
міській раді на затвердження. 

б) Надати БІДІ Геннадію Сергійовичу 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 0,0817 га за адресою: вул. Франка, 111а. 

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

в) Надати ВЕЛИКОМУ Олександру Вікторовичу 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 0,0816 га за адресою: 
вул. Нестерова, 6. 

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

г) Надати ГОЛОВКУ Віталію Володимировичу (2/5 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 0,0683 га за адресою: 
вул. Бульварна, 18. 
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Головку Віталію Володимировичу необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

ґ) Надати ГЛЕЙЗЕР Тетяні Андріївні (1/2 частки) та ПІДГОРНОМУ Андрію 
Андрійовичу (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 0,1000 га за адресою: вул. Нижче-Польова, 4. 

 Глейзер Тетяні Андріївні та Підгорному Андрію Андрійовичу необхідно у 6-місячний 
термін оформити технічну документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її 
міській раді на затвердження. 

д) Надати КОСТЮЧЕНКУ Олександру Васильовичу 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 0,1000 га за адресою: 
вул. Карбишева, 19. 

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

е) Надати ПЕТЕЦЬКОМУ Леоніду Денисовичу 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 0,0554 га за адресою: 
вул. Григорія Сковороди, 7. 

Петецькому Леоніду Денисовичу необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

є) Надати РИКУН Олені Степанівні 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 0,0607 га за адресою: вул. Холодноярська, 134. 

Рикун Олені Степанівні необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

ж) Надати САМОЙЛЕНКУ Миколі Микитовичу 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 0,1000 га за адресою: 
вул. Львівська, 25. 

Самойленку Миколі Микитовичу необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

з) Надати ШАПОВАЛУ Владиславу 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 0,0666 га за адресою: 
вул. Північна, 30. 

 Шаповалу Владиславу Івановичу необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 
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2) Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам   
а) Затвердити технічну документацію щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) по пров. Білоруському, 9. 
Передати БАРАНЦЮ Костянтину Сергійовичу у власність земельну ділянку площею 

0,1000 га (кадастровий номер 3510300000:03:116:0010) по пров. Білоруському, 9 за рахунок 
земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

Баранцю Костянтину Сергійовичу 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 пров. Весняному, 27. 

Передати ВИШНЕВСЬКІЙ Наталії Володимирівні у власність земельну ділянку 
площею 0,0689 га (кадастровий номер 3510300000:11:521:0003) по пров. Весняному, 27 за 
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

Вишневській Наталії Володимирівні 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. Партизанській, 1. 

Передати ЕЛІСАШВІЛІ-МАМЕДСОЙ Людмилі Вікторівні (2/5 частки) у спільну 
часткову власність земельну ділянку площею 0,0476 га (кадастровий 
номер 3510300000:03:200:0017) по вул. Партизанській, 1 за рахунок земель запасу житлової 
та громадської забудови Олександрійської міської ради для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Елісашвілі-Мамедсой Людмилі Вікторівні 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. Яблуневій, 50. 

Передати КІКОТЬ Людмилі Петрівні у власність земельну ділянку площею 0,1000 га 
(кадастровий номер 3510300000:08:462:0010) по вул. Яблуневій, 50 за рахунок земель запасу 
житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Кікоть Людмилі Петрівні 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. Максима Бендерова, 25. 

Передати МАЗАРОВУ Сергію Володимировичу (1/2 частки) у спільну часткову 
власність земельну ділянку площею 0,0868 га (кадастровий номер 3510300000:04:183:0012) 
по вул. Максима Бендерова, 25 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської міської ради для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

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

д) Затвердити технічну документацію щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Любові Шевцової, 18а. 

Передати МОРОЗ Наталії Михайлівні у власність земельну ділянку площею 0,0763 га 
(кадастровий номер 3510300000:13:524:0013) по вул. Любові Шевцової, 18а за рахунок 
земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  
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Мороз Наталії Михайлівні необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

е) Затвердити технічну документацію щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Леоніда Чернова, 87. 

Передати КАЛІНАЧЕНКО Тетяні Вікторівні у власність земельну ділянку площею 
0,1000 га (кадастровий номер 3510300000:05:146:0009) по вул. Леоніда Чернова, 87 за 
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

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

є) Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної 
ділянки в обслуговуючому кооперативі садово-городньому товаристві «Гірник-2». 

Передати ПІДКОПАЄВУ Петру Петровичу у власність земельну ділянку № 21 площею 
0,0405 га (кадастровий номер 3510300000:15:694:0006) в садово-городньому товаристві 
«Гірник-2» за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення Олександрійської 
міської ради для ведення садівництва. 

Підкопаєву Петру Петровичу необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

ж) Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної 
ділянки по пров. Брюллова, 12. 

Передати ЦАРЕНКУ Євгену Сергійовичу у власність земельну ділянку площею 
0,1000 га (кадастровий номер 3510300000:16:655:0008) по пров. Брюллова, 12 за рахунок 
земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
(присадибна ділянка). 

Царенку Євгену Сергійовичу необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

з) Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельних 
ділянок по вул. Міліцейській, 107 та по вул. Міліцейській (суміжно з садибою № 107). 

Передати ШРАМКО Наталії Павлівні у власність земельні ділянки площею 0,1000 га 
(кадастровий номер 3510300000:11:468:0044) по вул. Міліцейській, 107 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 0,0717 га (кадастровий номер 3510300000:11:468:0043) по вул. Міліцейській 
(суміжно з садибою № 107) за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення 
Олександрійської міської ради для ведення садівництва. 

Шрамко Наталії Павлівні необхідно зареєструвати право власності на земельні ділянки 
в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

и) Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної 
ділянки в м. Олександрії (поруч із землями Войнівської сільської ради) (кадастровий 
номер 3510300000:13:649:5021). 

Передати АРТЕМОВУ В’ячеславу Олександровичу, учаснику антитерористичної 
операції, у власність земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий 
номер 3510300000:13:649:5021) в м. Олександрії (поруч із землями Войнівської сільської 
ради) за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення Олександрійської 
міської ради для ведення особистого селянського господарства, як виняток до пункту 1 
розділу 2 Положення про регулювання земельних відносин в місті Олександрії, 
затвердженого рішенням міської ради від 27.10.2017 № 369. 

Артемову В’ячеславу Олександровичу необхідно зареєструвати право власності на 
земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 
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і) Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної 
ділянки в м. Олександрії (поруч із землями Войнівської сільської ради) (кадастровий 
номер 3510300000:13:649:5023). 

Передати ВІНІЧЕНКУ Ігорю Олександровичу, учаснику антитерористичної операції, у 
власність земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий номер 3510300000:13:649:5023) в 
м. Олександрії (поруч із землями Войнівської сільської ради) за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської міської ради для ведення особистого 
селянського господарства, як виняток до пункту 1 розділу 2 Положення про регулювання 
земельних відносин в місті Олександрії, затвердженого рішенням міської ради від 27.10.2017 
№ 369. 

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

ї) Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної 
ділянки в м. Олександрії (поруч із землями Войнівської сільської ради) (кадастровий 
номер 3510300000:13:649:5013). 

Передати ГУКУ Станіславу Григоровичу, учаснику антитерористичної операції, у 
власність земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий номер 3510300000:13:649:5013) в 
м. Олександрії (поруч із землями Войнівської сільської ради) за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської міської ради для ведення особистого 
селянського господарства, як виняток до пункту 1 розділу 2 Положення про регулювання 
земельних відносин в місті Олександрії, затвердженого рішенням міської ради від 27.10.2017 
№ 369. 

Гуку Станіславу Григоровичу необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

к) Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної 
ділянки в м. Олександрії (поруч із землями Войнівської сільської ради) (кадастровий 
номер 3510300000:13:649:5024). 

Передати ЖУРАВЛЮ Віталію Васильовичу, учаснику антитерористичної операції, у 
власність земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий номер 3510300000:13:649:5024) в 
м. Олександрії (поруч із землями Войнівської сільської ради) за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської міської ради для ведення особистого 
селянського господарства, як виняток до пункту 1 розділу 2 Положення про регулювання 
земельних відносин в місті Олександрії, затвердженого рішенням міської ради від 27.10.2017 
№ 369. 

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

л) Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної 
ділянки в м. Олександрії (поруч із землями Войнівської сільської ради) (кадастровий 
номер 3510300000:13:649:5022). 

Передати КЕСАРЧУКУ Анатолію Григоровичу, учаснику антитерористичної операції, 
у власність земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий номер 3510300000:13:649:5022) 
в м. Олександрії (поруч із землями Войнівської сільської ради) за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської міської ради для ведення особистого 
селянського господарства, як виняток до пункту 1 розділу 2 Положення про регулювання 
земельних відносин в місті Олександрії, затвердженого рішенням міської ради від 27.10.2017 
№ 369. 

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

м) Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної 
ділянки в м. Олександрії (поруч із землями Войнівської сільської ради) (кадастровий 
номер 3510300000:13:649:5019). 

Передати КОНКІНУ Юрію Петровичу, учаснику антитерористичної операції, у 
власність земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий номер 3510300000:13:649:5019) в 
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м. Олександрії (поруч із землями Войнівської сільської ради) за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської міської ради для ведення особистого 
селянського господарства, як виняток до пункту 1 розділу 2 Положення про регулювання 
земельних відносин в місті Олександрії, затвердженого рішенням міської ради від 27.10.2017 
№ 369. 

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

н) Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної 
ділянки в м. Олександрії (суміжно з землями Головківської сільської ради) (кадастровий 
номер 3510300000:14:711:5015). 

Передати ЛІННІКУ Валентину Вікторовичу, учаснику антитерористичної операції, у 
власність земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий номер 3510300000:14:711:5015) в 
м. Олександрії (суміжно з землями Головківської сільської ради) за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської міської ради для ведення особистого 
селянського господарства, як виняток до пункту 1 розділу 2 Положення про регулювання 
земельних відносин в місті Олександрії, затвердженого рішенням міської ради від 27.10.2017 
№ 369. 

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

о) Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної 
ділянки в м. Олександрії (суміжно з землями Головківської сільської ради) (кадастровий 
номер 3510300000:14:711:5020). 

Передати РОМАНЕНКУ Владиславу Олександровичу, учаснику антитерористичної 
операції, у власність земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий 
номер 3510300000:14:711:5020) в м. Олександрії (суміжно з землями Головківської сільської 
ради) за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення Олександрійської 
міської ради для ведення особистого селянського господарства, як виняток до пункту 1 
розділу 2 Положення про регулювання земельних відносин в місті Олександрії, 
затвердженого рішенням міської ради від 27.10.2017 № 369. 

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

п) Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної 
ділянки в м. Олександрії (поруч із землями Войнівської сільської ради) (кадастровий 
номер 3510300000:13:649:5016). 

Передати СМІРНОВУ Денису Володимировичу, учаснику антитерористичної операції, 
у власність земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий номер 3510300000:13:649:5016) 
в м. Олександрії (поруч із землями Войнівської сільської ради) за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської міської ради для ведення особистого 
селянського господарства, як виняток до пункту 1 розділу 2 Положення про регулювання 
земельних відносин в місті Олександрії, затвердженого рішенням міської ради від 27.10.2017 
№ 369. 

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

р) Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної 
ділянки в м. Олександрії (суміжно з землями Головківської сільської ради) (кадастровий 
номер 3510300000:14:711:5017). 

Передати ТАНКОВСЬКОМУ Роману Анатолійовичу, учаснику антитерористичної 
операції, у власність земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий 
номер 3510300000:14:711:5017) в м. Олександрії (суміжно з землями Головківської сільської 
ради) за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення Олександрійської 
міської ради для ведення особистого селянського господарства, як виняток до пункту 1 
розділу 2 Положення про регулювання земельних відносин в місті Олександрії, 
затвердженого рішенням міської ради від 27.10.2017 № 369. 
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Танковському Роману Анатолійовичу необхідно зареєструвати право власності на 
земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

с) Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної 
ділянки в м. Олександрії (суміжно з землями Головківської сільської ради) (кадастровий 
номер 3510300000:14:711:5024). 

Передати ТАНКОВСЬКОМУ Анатолію Микитовичу, батькові військовослужбовця, 
який загинув під час проходження військової служби, у власність земельну ділянку площею 
2,0000 га (кадастровий номер 3510300000:14:711:5024) в м. Олександрії (суміжно з землями 
Головківської сільської ради) за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення 
Олександрійської міської ради для ведення особистого селянського господарства, як виняток 
до пункту 1 розділу 2 Положення про регулювання земельних відносин в місті Олександрії, 
затвердженого рішенням міської ради від 27.10.2017 № 369. 

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

т) Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної 
ділянки в м. Олександрії (поруч із землями Войнівської сільської ради) (кадастровий 
номер 3510300000:13:649:5014). 

Передати ТИХОНОВУ Костянтину Миколайовичу, учаснику антитерористичної 
операції, у власність земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий 
номер 3510300000:13:649:5014) в м. Олександрії (поруч із землями Войнівської сільської 
ради) за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення Олександрійської 
міської ради для ведення особистого селянського господарства, як виняток до пункту 1 
розділу 2 Положення про регулювання земельних відносин в місті Олександрії, 
затвердженого рішенням міської ради від 27.10.2017 № 369. 

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

у) Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної 
ділянки в м. Олександрії (поруч із землями Войнівської сільської ради) (кадастровий 
номер 3510300000:13:649:5018). 

Передати ХОМЕНКУ Роману Анатолійовичу, учаснику антитерористичної операції, у 
власність земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий номер 3510300000:13:649:5018) в 
м. Олександрії (поруч із землями Войнівської сільської ради) за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської міської ради для ведення особистого 
селянського господарства, як виняток до пункту 1 розділу 2 Положення про регулювання 
земельних відносин в місті Олександрії, затвердженого рішенням міської ради від 27.10.2017 
№ 369. 

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

ф) Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної 
ділянки в м. Олександрії (поруч із землями Войнівської сільської ради) (кадастровий 
номер 3510300000:13:649:5020). 

Передати ЧЕРНІКОВУ Роману Володимировичу, учаснику антитерористичної операції, 
у власність земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий номер 3510300000:13:649:5020) 
в м. Олександрії (поруч із землями Войнівської сільської ради) за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської міської ради для ведення особистого 
селянського господарства, як виняток до пункту 1 розділу 2 Положення про регулювання 
земельних відносин в місті Олександрії, затвердженого рішенням міської ради від 27.10.2017 
№ 369. 

Чернікову Роману Володимировичу необхідно зареєструвати право власності на 
земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 
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3) Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення у власність 
земельних ділянок 

а) Погодити КАНДИЧУ Ігорю Миколайовичу, учаснику антитерористичної операції, у 
власність місце розташування земельної ділянки орієнтовною площею 0,1000 га по 
вул. Незалежності, 16 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель запасу житлової та громадської 
забудови Олександрійської міської ради та надати дозвіл на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки. 

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

б) Погодити СКРИПНИКУ Олександру Петровичу у власність місце розташування 
земельної ділянки орієнтовною площею 0,0950 га по вул. Міліцейській, 70 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської 
міської ради та надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки. 

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

в) Відмовити в погодженні у власність ЮШКУ Сергію Вікторовичу місця 
розташування земельної ділянки площею 0,0100 га по вул. Червоній (навпроти будинку 
№ 19) для будівництва індивідуальних гаражів у зв’язку із не передбаченням даного виду 
будівництва планом зонування території (зонінгу) м.Олександрії та призначенням даної зони 
для розташування підприємств з облаштування автомобілів і комунально-складських 
підприємств. 

 
4) Визнати таким, що втратив чинність, пункт 22 рішення міської ради від 23.01.2015 

№ 1544 «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення                         
у власність земельних ділянок учасникам антитерористичної операції» про погодження 
Щеглову Андрію Ігоровичу, учаснику антитерористичної операції, у власність місця 
розташування земельної ділянки по вул. Донецькій, 15 для будівництва і 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       Степан ЦАПЮК 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету       Володимир ЧЕБОТАРЬОВ 
 


