
 

 
 

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 БОНДАРЕНКУ Олегу Олександровичу 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 0,0858 га за адресою: 
м. Олександрія, вул. Михайла Грушевського, 57. 

Бондаренку Олегу Олександровичу 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) в м. Олександрія по вул. Трапезонській, 12. 
Передати МАЦАКУ Сергію Леонідовичу (1/2 частки) та МАЦАК Галині Валер’янівні у 

спільну часткову власність земельну ділянку площею 0,1000 га (кадастровий 
номер 3510300000:16:706:0027) в м. Олександрія по вул. Трапезонській, 12 за рахунок земель 
запасу житлової та громадської забудови Олександрійської територіальної громади для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

Мацаку Сергію Леонідовичу та Мацак Галині Валер’янівні 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) в м. Олександрія по вул. Українській, 47. 

Передати КАРТАЛИШУ Станіславу Анатолійовичу (1/2 частки) та КАРТАЛИШ 
Світлані Юріївні (1/2 частки) у спільну часткову власність земельну ділянку 
площею 0,0639 га (кадастровий номер 3510300000:10:391:0025) в м. Олександрія по 
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вул. Українській, 47 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Карталишу Станіславу Анатолійовичу та Карталиш Світлані Юріївні 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) в м. Олександрія по вул. Верхньо-
Головківській, 49. 

Передати КОРОЛЬ Вірославі Петрівні у власність земельну ділянку площею 0,1000 га 
(кадастровий номер 3510300000:05:205:0013) в м. Олександрія по вул. Верхньо-
Головківській, 49 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Король Вірославі Петрівні 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) в м. Олександрія по вул. Василя 
Никифорова, 2. 

Передати КРУТЬКО Зої Іванівні у власність земельну ділянку площею 0,0608 га 
(кадастровий номер 3510300000:03:088:0012) в м. Олександрія по вул. Василя Никифорова, 2 
за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської територіальної 
громади для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

Крутько Зої Іванівні необхідно зареєструвати право власності на земельну ділянку в 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

ґ) Відмовити РЕБДЕЛО Валентині Олексіївні у затверджені технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в смт. Олександрійське по пров. Будівельників, 7 кадастровий 
номер 3510345300:50:000:0343) в зв’язку з незавершенням передачі та реєстрації земель за 
межами міста Олександрія у власність Олександрійської територіальної громади. 

Запропонувати Ребдело Валентині Олексіївні звернутись повторно після передачі 
земельної ділянки у власність Олександрійської територіальної громади. 

д) Відмовити ТАРАНЕНКО Людмилі Іванівні у затверджені технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в с. Звенигородка по вул. Садовій, 62 кадастровий 
номер 3510390400:51:000:0145) в зв’язку з незавершенням передачі та реєстрації земель за 
межами міста Олександрія у власність Олександрійської територіальної громади. 

Запропонувати Тараненко Людмилі Іванівні звернутись повторно після передачі 
земельної ділянки у власність Олександрійської територіальної громади. 

е) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Олександрія по вул. Лісовій, 8. 

Передати ТКАЧЕНКУ Ігорю Анатолійовичу (9/20 частки) у спільну часткову власність 
земельну ділянку площею 0,0925 га (кадастровий номер 3510300000:09:412:0001) в 
м. Олександрія по вул. Лісовій, 8 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

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

є) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Олександрія по вул. Козацькій, 63. 

Передати ХУДЯКОВУ Євгенію Валерійовичу у власність земельну ділянку 
площею 0,0900 га (кадастровий номер 3510300000:11:401:0014) в м. Олександрія по 
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вул. Козацькій, 63 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Худякову Євгенію Валерійовичу необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

ж) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Олександрія по вул. Трудових 
Резервів, 46. 

Передати ЯНЧУК Юлії Сергіївні (3/4 частки) та ФЕОКТІСТОВУ Олександру 
Віталійовичу (1/4 частки) у спільну часткову власність земельну ділянку площею 0,0845 га 
(кадастровий номер 3510300000:14:545:0022) в м. Олександрія по вул. Трудових Резервів, 46 
за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської територіальної 
громади для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

Янчук Юлії Сергіївні та Феоктістову Олександру Віталійовичу 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 в м. Олександрія по вул. Григорія Усика, 4. 

Передати КАРПЕНКУ Олександру Миколайовичу у власність земельну ділянку 
площею 0,0777 га (кадастровий номер 3510300000:10:348:0031) в м. Олександрія по 
вул. Григорія Усика, 4 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Карпенку Олександру Миколайовичу необхідно зареєструвати право власності на 
земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

и) Відмовити ПИСКУНУ Олександру Олександровичу, учаснику антитерористичної 
операції, у затверджені проекту землеустрою щодо відведення безоплатно у власність 
земельної ділянки біля с. Звенигородка (кадастровий номер 3510390400:02:000:0237) в 
зв’язку з незавершенням передачі та реєстрації земель за межами міста Олександрія у 
власність Олександрійської територіальної громади. 

і) Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної 
ділянки в м. Олександрія в м. Олександрія по пров. Златопіль, 8. 

Передати ТАРАСЮКУ Віктору Володимировичу, учаснику бойових дій, у власність 
земельну ділянку площею 0,1000 га (кадастровий номер 3510300000:01:003:0132) в 
м. Олександрія по пров. Златопіль, 8 за рахунок земель запасу житлової та громадської 
забудови Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

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

 
2) Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення у власність 

земельних ділянок для особистого селянського господарства 
 
а) Відмовити ЄЖОВІЙ Надії Дмитрівні у погодженні у власність місця розташування 

земельної ділянки орієнтовною площею 2,0 га біля землі бувшої Головківської сільської ради 
(за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 3520382100:02:000:1239) для ведення 
особистого селянського господарства за рахунок земель запасу Олександрійської 
територіальної громади в зв’язку з розташуванням земельної ділянки за межами населеного 
пункту на території, на яку відсутня схема планування території (частини території), 
затверджений детальний план (п.2 ст. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності», п.7 ст. 118 «Земельного Кодексу України») та незавершенням передачі та 
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реєстрації земель за межами міста Олександрія у власність Олександрійської територіальної 
громади. 

б) Відмовити ЄЖОВУ Сергію Олександровичу у погодженні у власність місця 
розташування земельної ділянки орієнтовною площею 2,0 га землі бувшої Головківської 
сільської ради (поруч з земельною ділянкою з кадастровим номером 
3520382100:02:000:1239) для ведення особистого селянського господарства за рахунок 
земель запасу Олександрійської територіальної громади в зв’язку з розташуванням земельної 
ділянки за межами населеного пункту на території, на яку відсутня схема планування 
території (частини території), затверджений детальний план (п.2 ст. 19 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», п.7 ст. 118 «Земельного Кодексу України») та 
незавершенням передачі та реєстрації земель за межами міста Олександрія у власність 
Олександрійської територіальної громади. 

в) Відмовити МАМАЖОНОВІЙ Зухрі Собіржонівні у погодженні у власність місця 
розташування земельної ділянки орієнтовною площею 2,0 га землі бувшої Головківської 
сільської ради (за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 
3520382100:02:000:1239) для ведення особистого селянського господарства за рахунок 
земель запасу Олександрійської територіальної громади в зв’язку з розташуванням земельної 
ділянки за межами населеного пункту на території, на яку відсутня схема планування 
території (частини території), затверджений детальний план (п.2 ст. 19 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», п.7 ст. 118 «Земельного Кодексу України») та 
незавершенням передачі та реєстрації земель за межами міста Олександрія у власність 
Олександрійської територіальної громади. 

г) Відмовити МІЩЕНКУ Івану Семеновичу у погодженні у власність місця 
розташування земельної ділянки орієнтовною площею 2,0 га землі бувшої Головківської 
сільської ради (кадастровий номер 3520382100:02:001:0024) для ведення особистого 
селянського господарства за рахунок земель запасу Олександрійської територіальної 
громади в зв’язку з розташуванням земельної ділянки за межами населеного пункту на 
території, на яку відсутня схема планування території (частини території), затверджений 
детальний план (п.2 ст. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», п.7 
ст. 118 «Земельного Кодексу України») та незавершенням передачі та реєстрації земель за 
межами міста Олександрія у власність Олександрійської територіальної громади. 

ґ) Відмовити МІЩЕНКУ Івану Семеновичу у погодженні у власність місця 
розташування земельної ділянки орієнтовною площею 2,0 га землі бувшої Звенигородської 
сільської ради (за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 
3510390400:02:000:9051) для ведення особистого селянського господарства за рахунок 
земель запасу Олександрійської територіальної громади в зв’язку з розташуванням земельної 
ділянки за межами населеного пункту на території, на яку відсутня схема планування 
території (частини території), затверджений детальний план (п.2 ст. 19 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», п.7 ст. 118 «Земельного Кодексу України») та 
незавершенням передачі та реєстрації земель за межами міста Олександрія у власність 
Олександрійської територіальної громади. 

д) Відмовити МІЩЕНКО Катерині Олександрівні у погодженні у власність місця 
розташування земельної ділянки орієнтовною площею 2,0 га землі бувшої Головківської 
сільської ради (кадастровий номер 3520382100:02:001:0026) для ведення особистого 
селянського господарства за рахунок земель запасу Олександрійської територіальної 
громади в зв’язку з розташуванням земельної ділянки за межами населеного пункту на 
території, на яку відсутня схема планування території (частини території), затверджений 
детальний план (п.2 ст. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», п.7 
ст. 118 «Земельного Кодексу України») та незавершенням передачі та реєстрації земель за 
межами міста Олександрія у власність Олександрійської територіальної громади. 

е) Відмовити МІЩЕНКО Катерині Олександрівні у погодженні у власність місця 
розташування земельної ділянки орієнтовною площею 2,0 га землі бувшої Звенигородської 
сільської ради (за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 
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3510390400:02:000:9051) для ведення особистого селянського господарства за рахунок 
земель запасу Олександрійської територіальної громади в зв’язку з розташуванням земельної 
ділянки за межами населеного пункту на території, на яку відсутня схема планування 
території (частини території), затверджений детальний план (п.2 ст. 19 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», п.7 ст. 118 «Земельного Кодексу України») та 
незавершенням передачі та реєстрації земель за межами міста Олександрія у власність 
Олександрійської територіальної громади. 

є) Відмовити ТОРОП Тетяні Дмитрівні у погодженні у власність місця розташування 
земельної ділянки орієнтовною площею 2,0 га землі Новопразької селищної ради (поруч з 
земельною ділянкою з кадастровим номером 3520355400:02:004:9157) для ведення 
особистого селянського господарства за рахунок земель запасу Олександрійської 
територіальної громади в зв’язку з розташуванням земельної ділянки за межами населеного 
пункту на території, на яку відсутня схема планування території (частини території), 
затверджений детальний план (п.2 ст. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності», п.7 ст. 118 «Земельного Кодексу України») та незавершенням передачі та 
реєстрації земель за межами міста Олександрія у власність Олександрійської територіальної 
громади. 

ж) Відмовити ТРУБЧАНІНОВУ Антону Валерійовичу у погодженні у власність місця 
розташування земельної ділянки орієнтовною площею 2,0 га землі Новопразької селищної 
ради (поруч з земельною ділянкою з кадастровим номером 3520355400:02:000:9020) для 
ведення особистого селянського господарства за рахунок земель запасу Олександрійської 
територіальної громади в зв’язку з розташуванням земельної ділянки за межами населеного 
пункту на території, на яку відсутня схема планування території (частини території), 
затверджений детальний план (п.2 ст. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності», п.7 ст. 118 «Земельного Кодексу України») та незавершенням передачі та 
реєстрації земель за межами міста Олександрія у власність Олександрійської територіальної 
громади. 

з) Відмовити ЯЦКІВУ Антону Васильовичу у погодженні у власність місця 
розташування земельної ділянки орієнтовною площею 2,0 га землі бувшої Головківської 
сільської ради (за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 
3520382100:02:000:9174) для ведення особистого селянського господарства за рахунок 
земель запасу Олександрійської територіальної громади в зв’язку з розташуванням земельної 
ділянки за межами населеного пункту на території, на яку відсутня схема планування 
території (частини території), затверджений детальний план (п.2 ст. 19 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», п.7 ст. 118 «Земельного Кодексу України») та 
незавершенням передачі та реєстрації земель за межами міста Олександрія у власність 
Олександрійської територіальної громади. 

3) Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Гугленка Ю.О. 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 Гугленка Ю.О. 
 
 
 
Міський голова       Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету       Сергій ЗАВАЛІЙ 


