
 

 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
від «___» ___________ 2021 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: 
 
а) Надати БУБЛИК Катерині Денисівні 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 0,0661 га за адресою: м. Олександрія, 
вул. Нижче-Польова, 92.  

Бублик Катерині Денисівні необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

б) Надати КАЧАЛОВІЙ Людмилі Василівні 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 0,1011 га за адресою: с. Марто-Іванівка, 
вул. Тиха, 5.  

Качаловій Людмилі Василівні необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

в) Надати ОВЧАРОВУ Валерію Вікторовичу 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 0,0601 га за адресою: м. Олександрія, 
вул. Чорноліська, 49. 

Овчарову Валерію Вікторовичу необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

г) Надати ОЛІЙНИК Ніні Василівні 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: м. Олександрія, 
вул. Кременчуцька, 223. 



2 

Олійник Ніні Василівні необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

ґ) Надати ПОНОМАРЕНКО Галині Вікторівні 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: 
м. Олександрія, вул. Сосюри, 16.  

Пономаренко Галині Вікторівні необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

д) Надати СУШІНІЙ Марії Павлівні 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 0,1271 га за адресою: с. Марто-Іванівка, 
вул. Самохвалова, 115.  

Сушіній Марії Павлівні необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

е) Відмовити ТИЩЕНКО Валентині Олександрівні у наданні дозволу 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 0,2500 га за 
адресою: с. Звенигородка, вул. Інгулецька, 8, у зв’язку з відсутністю правових документів на 
зазначену площу. 

 
2) Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам  
 
а) Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної 

ділянки в м. Олександрії по пров. Профспілковому, 8. 
Передати ЛІТВІНЕНКУ Івану Йосиповичу у власність земельну ділянку 

площею 0,0760 га (кадастровий номер 3510300000:11:449:0008) в м. Олександрії по 
пров. Профспілковому, 8 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка). 

Літвіненку Івану Йосиповичу необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

б) Відмовити МУДРІЙ Анастасії Сергіївні у затвердженні проекту землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки площею 0,2500 га у с. Видне по 
вул. Сонячній, 15 (кадастровий номер 3520383500:53:000:0009) для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) 
у зв’язку з незавершенням передачі та реєстрації земель за межами міста Олександрії у 
власність Олександрійської територіальної громади. 

Запропонувати Мудрій Анастасії Сергіївні звернутись повторно після передачі 
земельної ділянки у власність Олександрійської територіальної громади. 

в) Відмовити МУДРІЙ Анастасії Сергіївні у затвердженні проекту землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки площею 0,1200 га у с. Видне по 
вул. Сонячній, 15 (кадастровий номер 3520383500:53:000:0008) для ведення садівництва у 
зв’язку з незавершенням передачі та реєстрації земель за межами міста Олександрії у 
власність Олександрійської територіальної громади. 

Запропонувати Мудрій Анастасії Сергіївні звернутись повторно після передачі 
земельної ділянки у власність Олександрійської територіальної громади. 
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г) Відмовити МУДРІЙ Анастасії Сергіївні у затвердженні проекту землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки площею 2,0000 га у с. Видне по 
вул. Сонячній, 15 (кадастровий номер 3520383500:02:000:0806) для ведення особистого 
селянського господарства у зв’язку з незавершенням передачі та реєстрації земель за межами 
міста Олександрії у власність Олександрійської територіальної громади. 

Запропонувати Мудрій Анастасії Сергіївні звернутись повторно після передачі 
земельної ділянки у власність Олександрійської територіальної громади. 

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

земельних ділянок  
 
а) Погодити КОЛОДЯЖНОМУ Денису Миколайовичу, учаснику бойових дій, у 

власність місце розташування земельної ділянки орієнтовною площею 2,0 га в східній 
частині м. Олександрії для ведення особистого селянського господарства за рахунок 
земельної ділянки (кадастровий номер 3510300000:07:260:0006) сільськогосподарського 
призначення Олександрійської територіальної громади та надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, як виняток до пункту 1 розділу 2 
Положення про регулювання земельних відносин в місті Олександрії, затвердженого 
рішенням міської ради від 27.10.2017 № 369. 

Колодяжному Денису Миколайовичу необхідно у 6-місячний термін оформити проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на 
затвердження. 

Визнати таким, що втратив чинність, підпункт 4.4. рішення міської ради від 24.12.2020 
№ 36 «Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної 
приватизації» в частині затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки Піщанському Олександру Івановичу. 

б) Погодити ХІЛЬКУ Миколі Васильовичу у власність місце розташування земельної 
ділянки орієнтовною площею 0,0879 га в місті Олександрії по вул. Полтавській, 116 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади та надати дозвіл на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки. 

Хільку Миколі Васильовичу необхідно у 6-місячний термін оформити проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на 
затвердження. 

 
4) Внести зміни до п.2.19 рішення міської ради від 24.12.2020 № 36 «Про відведення 

земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної приватизації», уточнивши 
кадастровий номер земельної ділянки, та викласти даний пункт у редакції: 

«2.19. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в місті Олександрії по 
вул. Шевченка, 41. 

Передати ШЕВЧЕНКУ Станіславу Олександровичу у власність земельну ділянку 
площею 0,0645 га (кадастровий номер 3510300000:03:200:0008) в місті Олександрії по 
вул. Шевченка, 41 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади 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.» 

5) Визнати таким, що втратив чинність, пункт 2.14. рішення виконавчого комітету 
Олександрійської міської Ради народних депутатів від 20.05.1993 № 154/1 «Про виділення 
земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва» щодо виділення 
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ПОТАПОВУ Олександру Володимировичу земельної ділянки площею 0,1000 га в місті 
Олександрії по вул. Степовій, 165 для будівництва індивідуального будинку. 

 
6) 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 


