
 

 
 

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 БЕРЕШУ Петру Петровичу 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. 6-го Грудня, 215.  

Берешу Петру Петровичу необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

б) Надати ГАЙВАНУ Олександру Юрійовичу 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 0,0806 га за адресою: 
м. Олександрія, пров. Олександра Шакала, 12/1.  

Гайвану Олександру Юрійовичу необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

в) Надати ЛАКІДОН Ірині Анатоліївні 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 0,0914 га за адресою: м. Олександрія, 
вул. Олексія Скічка, 7.  

Лакідон Ірині Анатоліївні необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

г) Надати САМОТУЗІ Володимиру Івановичу дозвіл на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
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будівель і споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,0432 га за адресою: 
м. Олександрія, пров. Марʼївський, 1.  

Самотузі Володимиру Івановичу необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

ґ) Надати ШТАЧЕНКУ Анатолію Леонідовичу 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 0,0762 га за адресою: 
м. Олександрія, вул. Південна, 7/2.  

Штаченку Анатолію Леонідовичу 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. Коцюбинського, 22. 
Передати АБДУЛІ Наталії Олександрівні у власність земельну ділянку 

площею 0,0604 га (кадастровий номер 3510300000:09:322:0006) в м. Олександрії по 
вул. Коцюбинського, 22 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Абдулі Наталії Олександрівні 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. Михайла 
Бачинського, 21. 

Передати ГРОМОВІЙ Олені Костянтинівні у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га (кадастровий номер 3510300000:11:497:0031) в м. Олександрії по 
вул. Михайла Бачинського, 21 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Громовій Олені Костянтинівні 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. Олександрії по пров. Ярославського, 7. 

Передати ЛЕВЧЕНКО Лілії Володимирівні у власність земельну ділянку 
площею 0,0763 га (кадастровий номер 3510300000:01:048:0010) в м. Олександрії по 
пров. Ярославського, 7 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Левченко Лілії Володимирівні 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. Олександрії по вул. Артилеристів, 37. 

Передати НІКОЛАЙЧУК Тетяні Афанасіївні у власність земельну ділянку 
площею 0,0671 га (кадастровий номер 3510300000:11:385:0027) в м. Олександрії по 
вул. Артилеристів, 37 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Ніколайчук Тетяні Афанасіївні необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 
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ґ) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Олександрії по вул. Осипенка, 102. 

Передати САВЧЕНКО Єлизаветі Олегівні (1/2 частки) у спільну часткову власність 
земельну ділянку площею 0,0822 га (кадастровий номер 3510300000:04:111:0012) в 
м. Олександрії по вул. Осипенка, 102 за рахунок земель запасу житлової та громадської 
забудови Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Савченко Єлизаветі Олегівні необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

д) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Олександрії по вул. Запорізькій, 95. 

Передати ТИМЧУК Юлії Миколаївні у власність земельну ділянку площею 0,0708 га 
(кадастровий номер 3510300000:02:096:0015) в м. Олександрії по вул. Запорізькій, 95 за 
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської територіальної 
громади для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

Тимчук Юлії Миколаївні необхідно зареєструвати право власності на земельну ділянку 
в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

е) Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної 
ділянки в м. Олександрії по вул. Григорія Логвина, 33. 

Передати КІСІЛЬОВІЙ Маргариті Сергіївні у власність земельну ділянку 
площею 0,0600 га (кадастровий номер 3510300000:06:311:0013) в м. Олександрії по 
вул. Григорія Логвина, 33 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Кісільовій Маргариті Сергіївні необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

є) Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної 
ділянки в м. Олександрії в обслуговуючому кооперативі «Садівницьке товариство 
«Енергетик-1» (ділянка № 55). 

Передати РОМАНЕНКО Зої Михайлівні у власність земельну ділянку 
площею 0,0602 га (кадастровий номер 3510390400:12:599:0020) в м. Олександрії в 
обслуговуючому кооперативі «Садівницьке товариство «Енергетик-1» (ділянка № 55) за 
рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної 
громади для ведення індивідуального садівництва.  

Романенко Зої Михайлівні 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) Погодити ГОРОВЕЦЬКОМУ Андрію Івановичу у власність місце розташування 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,0500 га в м. Олександрії по вул. Леоніда 
Коваленка, 3а 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. 

Горовецькому Андрію Івановичу необхідно у 6-місячний термін оформити проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на 
затвердження. 

б) Погодити НАЗАРЕНКУ Вадиму Володимировичу у власність місце розташування 
земельної ділянки орієнтовною площею 0,0468 га в м. Олександрії по вул. Флотській, 11 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
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Олександрійської територіальної громади та надати дозвіл на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки. 

Назаренку Вадиму Володимировичу 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 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 


