
 
 

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 (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)  
а) Надати БІЛОВЕРБЕНКУ Віктору Івановичу дозвіл на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,0497 га за адресою: 
вул. Богдана Хмельницького, 96. 

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

Межі земельної ділянки визначити з врахуванням містобудівної документації, долучити 
до матеріалів технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) висновок головного архітектора м. Олександрії. 

б) Надати ШМИЗІ Віктору Васильовичу дозвіл на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,0536 га за адресою: 
пров. Кармелюка, 91. 

Шмизі Віктору Васильовичу 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 із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Сергія Лазо, 1. 
Передати ЄДАМЕНКО Валентині Трохимівні у власність земельну ділянку площею 

0,0798 га (кадастровий номер 3510300000:03:088:0007) по вул. Сергія Лазо, 1 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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Єдаменко Валентині Трохимівні необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

б) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Бойківській, 44. 

Передати КУЛІБАБІ Віктору Григоровичу у власність земельну ділянку площею 
0,1000 га (кадастровий номер 3510300000:08:384:0039) по вул. Бойківській, 44 за рахунок 
земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

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

в) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Хасанській, 7. 

Передати РИБАК Тетяні Сергіївні у власність земельну ділянку площею 0,0745 га 
(кадастровий номер 3510300000:01:045:0010) по вул. Хасанській, 7 за рахунок земель запасу 
житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

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

г) Визнати такими, що втратили чинність: 
- підпункт 27 пункту 1 рішення Олександрійської міської ради від 02.03.2004 № 403 

«Про розгляд заяв громадян» про передачу присадибної земельної ділянки площею 0,0220 га 
по вул. 6-го Грудня, 191 у власність Ткалик Ользі Омельянівні; 

- підпункт 28 пункту 1 рішення Олександрійської міської ради від 02.03.2004 № 403 
«Про розгляд заяв громадян» про передачу присадибної земельної ділянки площею 0,0260 га 
по вул. 6-го Грудня, 191 у власність Кузьменко Горпині Трифонівні; 

- підпункт 29 пункту 1 рішення Олександрійської міської ради від 02.03.2004 № 403 
«Про розгляд заяв громадян» про передачу присадибної земельної ділянки площею 0,0260 га 
по вул. 6-го Грудня, 191 у власність Матяш Валентині Омельянівні. 

Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. 6-го Грудня, 191. 

Передати ТКАЛИК Ользі Омельянівні у власність земельну ділянку площею 0,1000 га 
(кадастровий номер 3510300000:12:627:0014) по вул. 6-го Грудня, 191 за рахунок земель 
запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Ткалик Ользі Омельянівні необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

ґ) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Шевченка, 124. 

Передати ШЕВЧЕНКУ Миколі Йосиповичу у власність земельну ділянку площею 
0,0527 га (кадастровий номер 3510300000:10:374:0016) по вул. Шевченка, 124 за рахунок 
земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

Шевченку Миколі Йосиповичу 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. Верхньо-Головківській (суміжно з садибою № 136а). 

Передати КОВБАСЮКУ Сергію Олексійовичу у власність земельну ділянку площею 
0,0205 га (кадастровий номер 3510300000:05:130:0014) по вул. Верхньо-Головківській 
(суміжно з садибою № 136а) за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення 
Олександрійської міської ради для ведення садівництва. 



3 

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

е) Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної 
ділянки по пров. Златопіль, 19. 

Передати КОРОПАТНЮКУ Анатолію Васильовичу, учаснику антитерористичної 
операції, у власність земельну ділянку площею 0,1000 га (кадастровий 
номер 3510300000:01:003:0065) по пров. Златопіль, 19 за рахунок земель запасу житлової та 
громадської забудови Олександрійської міської ради для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка). 

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

3) Відмовити в погодженні у власність ДЕМИДЧИК Ліні Вікторівні місця 
розташування земельної ділянки площею 0,0100 га по вул. Софіївській (біля житлового 
будинку № 18) для будівництва індивідуального гаражу у зв’язку із невідповідністю місця 
розташування об’єкта вимогам генерального плану м.Олександрії (зона багатоквартирної 
житлової забудови).  

4) 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 
 
 
 
 


