
 

 
 

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: 
 
1) Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок 
а) Надати АНОШКІ Світлані 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 0,0659 га за адресою: м. Олександрія, 
вул. Максима Бендерова, 145.  

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

б) Надати СІДЕЛЬНІКОВІЙ Любові Сергіївні 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 0,0300 га за адресою: 
м. Олександрія, пров. Ярослава Гороховацького, 19/2.  

Сідельніковій Любові Сергіївні 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. Олександрії по вул. Петра 
Сагайдачного, 7. 

Передати БОЖИНСЬКОМУ Юрію Федоровичу у власність земельну ділянку 
площею 0,0535 га (кадастровий номер 3510300000:11:315:0051) в м. Олександрії по 
вул. Шевченка, 68 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
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Божинському Юрію Федоровичу 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. Олександрії по вул. Шевченка, 68. 

Передати ДОДАТКО Наталії Лук’янівні (1/2 частки) у спільну часткову власність 
земельну ділянку площею 0,0892 га (кадастровий номер 3510300000:10:256:0008) в 
м. Олександрії по вул. Шевченка, 68 за рахунок земель запасу житлової та громадської 
забудови Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Додатко Наталії Лук’янівні 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 для особистого селянського господарства 
а) Відмовити СОЛОНЬКО Зінаїді Володимирівні у погодженні у власність місця 

розташування земельної ділянки орієнтовною площею 2,0 га на землях колишньої 
Головківської сільської ради (кадастровий номер 3520382100:02:001:0026) для ведення 
особистого селянського господарства за рахунок земель запасу Олександрійської 
територіальної громади у 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. 

б) Відмовити СОЛОНЬКУ Володимиру Яковичу у погодженні у власність місця 
розташування земельної ділянки орієнтовною площею 2,0 га на землях колишньої 
Головківської сільської ради (кадастровий номер 3520382100:02:001:0024) для ведення 
особистого селянського господарства за рахунок земель запасу Олександрійської 
територіальної громади у 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. 

4) 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 


