
 

 
 

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 ГОЛОВКО Наталії Дмитрівні (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 0,0503 га за адресою: 
вул. Богдана Хмельницького, 151. 

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

б) Надати Козимирову Федору Дмитровичу 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 0,0634 га за адресою: 
вул. Космічна, 66. 

Козимирову Федору Дмитровичу необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

в) Надати МОГИЛІ Олексію Олексійовичу 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 0,0646 га за адресою: 
пл. Покровська, 66. 

Могилі Олексію Олексійовичу необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

г) Надати ЛЕЩЕНКО Любові Федорівні дозвіл на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж 
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земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,0609 га за адресою: 
вул. Чорноліська, 39. 

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

ґ) Надати ПАРХОМЕНКО Валентині 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 0,0922 га за адресою: 
вул. Фабрична, 15. 

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

д) Надати САЛІЙ Світлані Григорівні 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 0,0934 га за адресою: 
пров. Нахімова,7. 

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

е) Надати СОКОЛОВСЬКОМУ Віктору Михайловичу 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 0,0863 га за адресою: 
вул. Декабристів, 96. 

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

є) Надати ТАРАН Лілії Миколаївні (1/2 частки) та ЗАГАБІ Віті Миколаївні (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 0,0672 га за адресою: вул. Бойківська, 36. 

Таран Лілії Миколаївні та Загабі Віті Миколаївні Федорі Павлу Геннадійовичу 
необхідно у 6-місячний термін оформити технічну документацію по визначенню меж 
земельної ділянки та надати її міській раді на затвердження. 

ж) Надати ФЕДОРІ Павлу Геннадійовичу 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 0,0672 га за адресою: 
вул. Михайла Бачинського, 13. 

Федорі Павлу Геннадійовичу необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

з) Надати ЧУГУНОВУ Миколі 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 0,0721 га за адресою: 
вул. Чонгарська, 83. 
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Чугунову Миколі Григоровичу 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. Вище-Празькій, 11. 
Передати ДУДНИК Ніні Борисівні у власність земельну ділянку площею 0,0738 га 

(кадастровий номер 3510300000:06:284:0010) по вул. Вище-Празькій, 11 за рахунок земель 
запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Дудник Ніні Борисівні 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. Максима Бендерова, 9. 

Передати КРАСНОДЄД Тамарі Володимирівні (9/20 частки) у спільну часткову 
власність земельну ділянку площею 0,0772 га (кадастровий номер 3510300000:04:213:0010) 
по вул. Максима Бендерова, 9 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської міської ради для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Краснодєд Тамарі Володимирівні 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. Декабристів, 8. 

Передати ПОНОМАРЬОВУ Віктору Володимировичу у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га (кадастровий номер 3510300000:03:193:0019) по вул. Декабристів, 8 за 
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

Пономарьову Віктору Володимировичу 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. Таврійській, 93а. 

Передати ЧОРНОУС Аллі Юріївні (91/100 частки) та МІЩЕНКУ Георгію Євгеновичу 
(9/100 частки) у спільну часткову власність земельну ділянку площею 0,10005 га 
(кадастровий номер 3510300000:10:514:0022) по вул. Таврійській, 93а за рахунок земель 
запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Чорноус Аллі Юріївні та Міщенку Георгію Євгеновичу 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, 41. 

Передати ШЕВЧЕНКУ Станіславу Олександровичу у власність земельну ділянку 
площею 0,0645 га (кадастровий номер 3510300000:03:064:0011) по вул. Шевченка, 41 за 
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

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

д) Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельних 
ділянок по вул. вул. Флотській, 9. 
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Передати НАЗАРЕНКО Ользі Василівні у власність земельну ділянку площею 0,0461 га 
(кадастровий номер 3510300000:09:318:0003) по вул. Флотській, 9 за рахунок земель запасу 
житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка). 

Назаренко Ользі Василівні 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 КАЛІНІ Світлані Андріївні у власність місце розташування земельної 

ділянки орієнтовною площею 0,0588 га по вул. Єфремова, 1 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. 

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

б) Погодити КІСІЛЬОВІЙ Маргариті Сергіївні у власність місце розташування 
земельної ділянки орієнтовною площею 0,0600 га по вул. Григорія Логвина, 33 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. 

Кісільовій Маргариті Сергіївні необхідно у 6-місячний термін оформити проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на 
затвердження. 

в) Погодити РУССУ Надії Олексіївні у власність місце розташування земельної ділянки 
орієнтовною площею 0,0024 га по вул. Східній (біля будинку № 25) для встановлення 
індивідуального гаража за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської міської ради та надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки. 

Руссу Надії Олексіївні необхідно у 6-місячний термін оформити проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на затвердження. 

 
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 


