
 

 
 

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) в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок 
 
а) Надати ГУСЄВІЙ Світлані Володимирівні дозвіл на розробку технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,0692 га за адресою: 
вул. Олександрійська, 10. 

Гусєвій Світлані Володимирівні необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження 

б) Надати ВІТИКУ Богдану Ярославовичу дозвіл на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,0590 га за адресою: 
вул. Максима Бендерова, 41. 

Вітику Богдану Ярославовичу необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження 

в) Надати ТАРАНІЧУ Миколі Григоровичу (1/2 частки) дозвіл на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 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: 
пров. Волховський, 14. 

Таранічу Миколі Григоровичу необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 
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г) Надати ЗАХАРЧЕНКО Любові Миколаївні дозвіл на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 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: 
пров. Перемоги, 1а. 

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

ґ) Надати ПОПОВИЧУ Олегу Григоровичу дозвіл на розробку технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,0813 га за адресою: 
вул. Східна, 29. 

Поповичу Олегу Григоровичу необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

д) Надати СТРАХОВІЙ Тетяні Михайлівні дозвіл на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,0437 га за адресою: 
вул. Культурна, 109. 

Страховій Тетяні Михайлівні 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. Елеваторній, 11. 
Передати ГРАБЕНКУ Володимиру Володимировичу у власність земельну ділянку 

площею 0,0709 га (кадастровий номер 3510300000:11:511:0009) по вул. Елеваторній, 11 за 
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

Грабенку Володимиру Володимировичу 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. 6-го Грудня (суміжно з садибою ,191). 

Уточнити адресу земельної ділянки на вул. 6-го Грудня (суміжно з садибою № 191). 
Передати МАТЯШ Валентині Омелянівні у власність земельну ділянку 

площею 0,0195 га (кадастровий номер 3510300000:12:627:0018) по вул. 6-го Грудня (суміжно 
з садибою № 191) за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення 
Олександрійської міської ради для ведення індивідуального садівництва.  

Матяш Валентині Омелянівні 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. 6-го Грудня (суміжно з садибою, 191). 

Уточнити адресу земельної ділянки на вул. 6-го Грудня (суміжно з садибою № 191). 
Передати ТКАЛИК Ользі Омелянівні у власність земельну ділянку площею 0,0175 га 

(кадастровий номер 3510300000:12:627:0019) по вул. 6-го Грудня (суміжно з садибою № 191) 
за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення Олександрійської міської 
ради для ведення індивідуального садівництва.  
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Ткалик Ользі Омелянівні необхідно зареєструвати право власності на земельну ділянку 
в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

г) Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельних 
ділянок по Новопразькому шосе, 97. 

Передати КЛИМЧУК Оксані Дмитрівні (1/2 частки) та КЛИМЧУКУ Сергію 
Вадимовичу (1/2 частки) у спільну часткову власність земельну ділянку площею 0,1000 га 
(кадастровий номер 3510300000:09:523:0003) по Новопразькому шосе, 97 за рахунок земель 
запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка). 

Передати КЛИМЧУК Оксані Дмитрівні (1/2 частки) та КЛИМЧУКУ Сергію 
Вадимовичу (1/2 частки) у спільну часткову власність земельну ділянку площею 0,1200 га 
(кадастровий номер 3510300000:09:523:0002) по Новопразькому шосе, 97 за рахунок земель 
запасу сільськогосподарського призначення Олександрійської міської ради для ведення 
садівництва. 

Климчук Оксані Дмитрівні та Климчуку Сергію Вадимовичу необхідно зареєструвати 
право власності на земельні ділянки в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

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

Передати РУЦЬКІЙ Людмилі Єгорівні у власність земельну ділянку площею 0,0598 га 
(кадастровий номер 3510300000:12:556:0666) в обслуговуючому кооперативі «Садово-
городнє товариство «Мрія-1» (ділянка № 1) за рахунок земель запасу сільськогосподарського 
призначення Олександрійської міської ради для ведення садівництва. 

Руцькій Людмилі Єгорівні 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 ДОДІЛЬНОМУ Олексію Олександровичу у власність місце розташування 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,0658 га в обслуговуючому кооперативі 
«Садівницьке товариство «Енергетик-1» (ділянка № 46) для ведення садівництва за рахунок 
земель запасу сільськогосподарського призначення Олександрійської міської ради та надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

Додільному Олексію Олександровичу необхідно у 6-місячний термін оформити проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на 
затвердження. 

б) Погодити ПОДОЛЯК Світлані Андріївні у власність місце розташування земельної 
ділянки орієнтовною площею 0,1000 га по вул. Сосюри, 5 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. 

Подоляк Світлані Андріївні необхідно у 6-місячний термін оформити проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на 
затвердження. 

в) Погодити П’ЯНКОВУ Володимиру Петровичу у власність місце розташування 
земельної ділянки орієнтовною площею 0,0605 га в обслуговуючому кооперативі «Садово-
городнє товариство «ФЕД» (ділянка № 173) для ведення садівництва за рахунок земель 
запасу сільськогосподарського призначення Олександрійської міської ради та надати дозвіл 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

П’янкову Володимиру Петровичу необхідно у 6-місячний термін оформити проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на 
затвердження. 
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г) Погодити РЕБРИНІ Василю Григоровичу, учаснику бойових дій, у власність місце 
розташування земельної ділянки орієнтовною площею 0,1000 га по вул. Надії, 72 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. 

Ребрині Василю Григоровичу необхідно у 6-місячний термін оформити проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на 
затвердження. 

ґ) Погодити РОГОЗІНСЬКОМУ Анатолію Прокоповичу у власність місце 
розташування земельної ділянки орієнтовною площею 0,0642 га в обслуговуючому 
кооперативі «Садово-городнє товариство «ФЕД» (ділянка № 12) для ведення садівництва за 
рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення Олександрійської міської ради 
та надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

Рогозінському Анатолію Прокоповичу необхідно у 6-місячний термін оформити проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на 
затвердження. 

д) Погодити СТЕФАНКУ Олегу Юрійовичу у власність місце розташування земельної 
ділянки орієнтовною площею 0,0629 га по пров. Івана Богуна, 37 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. 

Стефанку Олегу Юрійовичу необхідно у 6-місячний термін оформити проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на 
затвердження. 

е) Погодити ФЕДОРОВИЧ Ірині Вікторівні у власність місце розташування земельної 
ділянки орієнтовною площею 0,0330 га по вул. Анатолія Кохана, 18 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 (за 
умови об’єднання з земельною ділянкою площею 0,1000 га по вул. Анатолія Кохана, 18 
(кадастровий номер 3510300000:10:344:0014)). 

Федорович Ірині Вікторівні необхідно у 6-місячний термін оформити проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на 
затвердження. 

 
4) Затвердити БЕССМЕРТНІЙ Світлані Станіславівні проект землеустрою по зміні 

цільового призначення земельної ділянки по пров. Лермонтова, 2. 
Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,1996 га (кадастровий номер 

3510300000:01:017:0109) по пров. Лермонтова, 2, що перебуває у приватній власності 
Бессмертної Світлани Станіславівни згідно з договорів купівлі-продажу земельної ділянки 
від 05.03.2016 №№ 220, 222 з «КВЦПЗ 02.01 Для будівництва і обслуговування  житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» на «КВЦПЗ 03.08 Для 
будівництва і обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського 
харчування».  

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. 
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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 


