
 
 

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 ГОРИЧКО Марині Олександрівні 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 0,0316 га за адресою: вул. Івана 
Чиркіна, 4. 

Горичко Марині Олександрівні необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

б) Надати ЗВЄРЄВІЙ Надії Анатоліївні 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 0,1000 га за адресою: 
вул. Бойківська, 67. 

Звєрєвій Надії Анатоліївні необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

в) Надати КОПИТКУ Стефану 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 0,0362 га за адресою: 
пров. Довженка, 2. 

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

г) Надати ОСНЯКОВУ Олександру 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 
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будівель і споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,0604 га за адресою: 
вул. Степова, 54. 

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

ґ) Надати ПРОКОПЕНКО Валентині Григорівні 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 0,1000 га за адресою: 
вул. Декабристів, 38. 

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

д) Надати ТКАЧЕНКО Валентині Іванівні 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 0,0600 га за адресою: 
вул. Григорія Логвина, 83. 

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

е) Надати ХАЧАЙ Ірині Юхимівні 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 0,0626 га за адресою: 
вул. Олексія Скічка, 95. 

Хачай Ірині Юхимівні необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

є) Надати ЧЕБАНЕНКУ Миколі Михайловичу 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 0,1000 га за адресою: 
вул. Полтавська, 132. 

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

ж) Надати ЧОРНІЙ Світлані Василівні 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 0,0590 га за адресою: 
вул. Ціолковського, 5. 

Чорній Світлані Василівні 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. Нижче-Польовій, 4. 
Передати ГЛЕЙЗЕР Тетяні Андріївні (1/2 частки) та ПІДГОРНОМУ Андрію 

Андрійовичу (1/2 частки) у спільну часткову власність земельну ділянку площею 0,1000 га 
(кадастровий номер 3510300000:05:240:0012) по вул. Нижче-Польовій, 4 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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Глейзер Тетяні Андріївні та Підгорному Андрію Андрійовичу 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. Олександрійській, 27. 

Передати ДИЧКУ Анатолію Дмитровичу у власність земельну ділянку площею 
0,0823 га (кадастровий номер 3510300000:05:190:0002) по вул. Олександрійській, 27 за 
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

Дичку Анатолію Дмитровичу 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 пров. Грабовського, 6. 

Передати ЄГОРОВІЙ Людмилі Миколаївні у власність земельну ділянку площею 
0,1000 га (кадастровий номер 3510300000:09:494:0001) по пров. Грабовського, 6 за рахунок 
земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

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

г) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Короленка, 16. 

Передати КОРНІЛОВІЙ Оксані Юріївні у власність земельну ділянку площею 0,0630 га 
(кадастровий номер 3510300000:13:585:0007) по вул. Короленка, 16 за рахунок земель запасу 
житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Корніловій Оксані Юріївні 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. Григорія Сковороди, 7. 

Передати ПЕТЕЦЬКОМУ Леоніду Денисовичу у власність земельну ділянку площею 
0,0554 га (кадастровий номер 3510300000:05:141:0072) по вул. Григорія Сковороди, 7 за 
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

Петецькому Леоніду Денисовичу необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

д) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по пров. Толстого, 14. 

Передати ТУРБАЇВСЬКОМУ Сергію Леонідовичу у власність земельну ділянку 
площею 0,0591 га (кадастровий номер 3510300000:03:110:0037) по пров. Толстого, 14 за 
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

Турбаївському Сергію Леонідовичу 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 в обслуговуючому кооперативі «Садово-городнє товариство «Мрія-1» (ділянка 
№ 102). 

Передати ГУНІНУ Яну Анатолійовичу у власність земельну ділянку площею 0,0809 га 
(кадастровий номер 3510300000:12:604:0023) в обслуговуючому кооперативі «Садово-
городнє товариство «Мрія-1» (ділянка № 102) за рахунок земель запасу 
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сільськогосподарського призначення Олександрійської міської ради для ведення 
садівництва. 

Гуніну Яну Анатолійовичу 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 по вул. Бережній (суміжно з садибою № 6). 

Передати КОНКІНУ Валентину Валентиновичу у власність земельну ділянку площею 
0,0980 га (кадастровий номер 3510300000:10:259:0068) по вул. Бережній (суміжно з садибою 
№ 6) за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення Олександрійської 
міської ради для ведення садівництва. 

Конкіну Валентину Валентиновичу 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 в обслуговуючому кооперативі «Садово-городнє товариство «Інгулець» (ділянка 
№ 25). 

Передати МУЗИЧУКУ Володимиру Олександровичу у власність земельну ділянку 
площею 0,0621 га (кадастровий номер 3510300000:16:702:0018) в обслуговуючому 
кооперативі «Садово-городнє товариство «Інгулець» (ділянка № 25) за рахунок земель 
запасу сільськогосподарського призначення Олександрійської міської ради для ведення 
садівництва. 

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

з) Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Григорія Логвина, 29а. 

Передати СТАРОВІЙ Ларисі Євгеніївні у власність земельну ділянку площею 0,0680 га 
(кадастровий номер 3510300000:06:311:0003) по вул. Григорія Логвина, 29а за рахунок 
земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
(присадибна ділянка). 

Старовій Ларисі Євгеніївні необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

і) Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної 
ділянки в обслуговуючому кооперативі «Садово-городнє товариство «Мрія-1» (ділянка 
№ 81). 

Передати ШАМАНСЬКОМУ Роману Валентиновичу у власність земельну ділянку 
площею 0,0629 га (кадастровий номер 3510300000:12:604:0022) в обслуговуючому 
кооперативі «Садово-городнє товариство «Мрія-1» (ділянка № 81) за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської міської ради для ведення 
садівництва. 

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

ї) Передати ШАПОВАЛОВІЙ Олені Володимирівні у власність земельну ділянку 
площею 0,0625 га (кадастровий номер 3510300000:15:766:0009) в обслуговуючому 
кооперативі «Садівницьке товариство «Черемшина» (ділянка № 44) за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської міської ради для ведення 
садівництва. 

Шаповаловій Олені Володимирівні 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) Відмовити в погодженні у власність МЕЛЬНИЧУКУ Сергію Миколайовичу місця 
розташування земельної ділянки площею 0,1200 га по вул. Василя Никифорова (біля 
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житлового будинку № 22) для ведення садівництва у зв’язку із невідповідністю вимогам 
генерального плану м.Олександрії (ландшафтно-рекреаційна зона).  

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 
 
 
 
 
 
 


