
 

 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
від «___» ___________ 2020 року № ___ 

м. Олександрія 
 

Про відведення земельних ділянок 
учасникам бойових дій 
 

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) Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної 

ділянки в м. Олександрії (в південно-західній частині) (кадастровий 
номер 3510300000:07:260:0010). 

Передати ВЕРЕСКУНУ Сергію Анатолійовичу, учаснику бойових дій, у власність 
земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий номер 3510300000:07:260:0010) в 
м. Олександрії (в південно-західній частині) 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. 

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

2) Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної 
ділянки в м. Олександрії (в південно-західній частині) (кадастровий 
номер 3510300000:07:260:0008). 

Передати ДОРОШЕНКУ Григорію Олександровичу, учаснику бойових дій, у власність 
земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий номер 3510300000:07:260:0008) в 
м. Олександрії (в південно-західній частині) 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. 

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

3) Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної 
ділянки в м. Олександрії (в південно-західній частині) (кадастровий 
номер 3510300000:07:260:0009). 

Передати КОЧЕРЗІ Сергію Григоровичу, учаснику бойових дій, у власність земельну 
ділянку площею 2,0000 га (кадастровий номер 3510300000:07:260:0009) в м. Олександрії (в 
південно-західній частині) за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення 
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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. 

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

4) Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної 
ділянки в м. Олександрії (в південно-західній частині) (кадастровий 
номер 3510300000:07:260:0006). 

Відмовити у передачі ПІЩАНСЬКОМУ Олександру Івановичу, учаснику бойових дій, 
у власність земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий номер 3510300000:07:260:0006) 
в м. Олександрії (в південно-західній частині) 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, в зв’язку з використаним правом на безкоштовну приватизацію раніше . 

Зареєструвати право комунальної власності територіальної громади міста Олександрії в 
особі Олександрійської міської ради на земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий 
номер 3510300000:07:260:0006) в м. Олександрії (в південно-західній частині). 

5) Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної 
ділянки в м. Олександрії (в південно-західній частині) (кадастровий 
номер 3510300000:07:260:0007). 

Передати ПОДВИЖЕНКУ Віктору Петровичу, учаснику бойових дій, у власність 
земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий номер 3510300000:07:260:0007) в 
м. Олександрії (в південно-західній частині) 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. 

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

6) Відмовити БРЕДІСУ Володимиру Леонідовичу, учаснику бойових дій, орієнтовною 
площею 2,0 га в м. Олександрії (поруч із земельною ділянкою з кадастровим номером 
3510300000:13:649:5030) для ведення особистого селянського господарства за рахунок 
земель запасу сільськогосподарського призначення Олександрійської міської ради в зв’язку з 
належністю до земель садово-городнього товариства «Екос» (існують приватні земельні 
ділянки для ведення садівництва). 

7) Відмовити БУДНИКУ Анатолію Михайловичу, учаснику бойових дій, орієнтовною 
площею 2,0 га в м. Олександрії (поруч із земельною ділянкою з кадастровим номером 
3510300000:13:649:5030) для ведення особистого селянського господарства за рахунок 
земель запасу сільськогосподарського призначення Олександрійської міської ради в зв’язку з 
належністю до земель садово-городнього товариства «Екос» (існують приватні земельні 
ділянки для ведення садівництва). 

8) Відмовити БУДНИКУ Григорію Никоноровичу, учаснику бойових дій, орієнтовною 
площею 2,0 га в м. Олександрії (поруч із земельною ділянкою з кадастровим номером 
3510300000:13:649:5030) для ведення особистого селянського господарства за рахунок 
земель запасу сільськогосподарського призначення Олександрійської міської ради в зв’язку з 
належністю до земель садово-городнього товариства «Екос» (існують приватні земельні 
ділянки для ведення садівництва). 

9) Відмовити ГНОЙОВОМУ Олександру Івановичу, учаснику бойових дій, 
орієнтовною площею 2,0 га в м. Олександрії (поруч із земельною ділянкою з кадастровим 
номером 3510300000:13:649:5030) для ведення особистого селянського господарства за 
рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення Олександрійської міської ради в 
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зв’язку з належністю до земель садово-городнього товариства «Екос» (існують приватні 
земельні ділянки для ведення садівництва). 

10) Відмовити КОЛОДЯЖНОМУ Денису Миколайовичу, учаснику бойових дій, у 
погоджені у власність місце розташування земельної ділянки орієнтовною площею 2,0 га в 
м. Олександрії (поруч із земельною ділянкою з кадастровим номером 
3510300000:13:649:5027) для ведення особистого селянського господарства за рахунок 
земель запасу сільськогосподарського призначення Олександрійської міської ради в зв’язку з 
невідповідністю містобудівній документації. 

11) Відмовити ЛИТВИНЕНКУ Павлу Іллічу, учаснику бойових дій, у погоджені у 
власність місце розташування земельної ділянки орієнтовною площею 2,0 га в м. Олександрії 
(поруч із земельною ділянкою з кадастровим номером 3510300000:13:649:5023) для ведення 
особистого селянського господарства за рахунок земель запасу сільськогосподарського 
призначення Олександрійської міської ради в зв’язку з невідповідністю містобудівній 
документації.  

12) Відмовити САВЧЕНКУ Віктору Івановичу, учаснику бойових дій, у погоджені у 
власність місце розташування земельної ділянки орієнтовною площею 2,0 га в м. Олександрії 
(поруч із земельною ділянкою з кадастровим номером 3510300000:13:649:5024) для ведення 
особистого селянського господарства за рахунок земель запасу сільськогосподарського 
призначення Олександрійської міської ради в зв’язку з невідповідністю містобудівній 
документації. 

13) Відмовити СІНЬКЕВИЧУ Олександру Григоровичу, учаснику бойових дій, у 
погоджені у власність місце розташування земельної ділянки орієнтовною площею 2,0 га в 
м. Олександрії (поруч із земельною ділянкою з кадастровим номером 
3510300000:13:649:5030) для ведення особистого селянського господарства за рахунок 
земель запасу сільськогосподарського призначення Олександрійської міської ради в зв’язку з 
належністю до земель садово-городнього товариства «Екос» (існують приватні земельні 
ділянки для ведення садівництва). 

14) Відмовити СУЛИМІ Анатолію Миколайовичу, учаснику бойових дій, у погоджені у 
власність місце розташування земельної ділянки орієнтовною площею 2,0 га в м. Олександрії 
(поруч із земельною ділянкою з кадастровим номером 3510300000:13:649:5020) для ведення 
особистого селянського господарства за рахунок земель запасу сільськогосподарського 
призначення Олександрійської міської ради в зв’язку з невідповідністю містобудівній 
документації. 

15) 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 


