
 

 
 

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, рішення Олександрійської міської ради від 26.02.2021 № 133 «Про внесення змін до 
Положення про регулювання земельних відносин в місті Олександрії», 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 БАБЕНКО Наталії 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 0,0396 га за адресою: м. Олександрія, 
вул. 6-го Грудня, 77.  

Бабенко Наталії Сергіївні необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

б) Надати ГАСПАРЯНУ Радіку Вагрічовичу 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 0,1116 га за адресою: с. Марто-Іванівка, 
вул. Гороновича, 19.  

Гаспаряну Радіку Вагрічовичу необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

в) Надати КАРПЕЦЬ Світлані 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 0,0829 га за адресою: м. Олександрія, 
вул. Козацька, 109.  

Карпець Світлані Анатоліївні необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 
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г) Надати КОМЛІК Валентині 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 0,0645 га за адресою: м. Олександрія, 
вул. Осипенка, 40.  

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

ґ) Надати КУЛАЧЦІ Раїсі Федорівні 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 0,0645 га за адресою: м. Олександрія, 
пров. Олени Журливої, 16.  

Кулачці Раїсі Федорівні необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

д) Надати ОЛЄЙНІКОВІЙ Юлії 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 0,0643 га за адресою: м. Олександрія, 
вул. Шевченка, 34.  

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

е) Надати РТІЩЕВІЙ Любові 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 0,0601 га за адресою: м. Олександрія, 
вул. Чорноліська, 36.  

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

є) Надати СНАГОЩЕНКО Валентині Іванівні 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 0,0590 га за адресою: 
м. Олександрія, пров. Івана Гороновича, 23.  

Снагощенко Валентині Іванівні необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

и) Надати СНАГОЩЕНКО 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 0,0499 га за адресою: 
м. Олександрія, пров. Олександра Горського, 27.  

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

і) Надати СТРИЙСЬКІЙ Валентині Володимирівні (1/2 частки) та СТРИЙСЬКОМУ 
Василю Васильовичу (1/2 частки) 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 



3 

(присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,0341 га за адресою: м. Олександрія, 
пров. Гастелло, 12.  

Стрийській Валентині Володимирівні та Стрийському Василю Васильовичу необхідно 
у 6-місячний термін оформити технічну документацію по визначенню меж земельної ділянки 
та надати її міській раді на затвердження. 

ї) Надати ЯРОВОМУ Петру Олександровичу (9/40 частки) 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 0,0610 га за адресою: 
м. Олександрія, вул. Чорноліська, 24.  

Яровому Петру 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. Олександрії по вул. Дружби Народів, 15. 
Передати АРІНЕНКО Олені Василівні (77/100 частки) у спільну часткову власність 

земельну ділянку площею 0,0623 га (кадастровий номер 3510300000:14:554:0005) в 
м. Олександрії по вул. Дружби Народів, 15 за рахунок земель запасу житлової та громадської 
забудови Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Аріненко Олені Василівні 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 
Грушевського, 57. 

Передати БОНДАРЕНКУ Олегу Олександровичу у власність земельну ділянку 
площею 0,0858 га (кадастровий номер 3510300000:11:449:0009) в м. Олександрії по 
вул. Михайла Грушевського, 57 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Бондаренку Олегу Олександровичу 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. Кармелюка, 85. 

Передати ЗУБЕНКУ Олександру Григоровичу у власність земельну ділянку 
площею 0,0553 га (кадастровий номер 3510300000:01:025:0003) в м. Олександрії по 
пров. Кармелюка, 85 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Зубенку Олександру Григоровичу 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. Кременчуцькій, 226. 

Передати КУЦАЄВУ Артему Андрійовичу у власність земельну ділянку 
площею 0,0593 га (кадастровий номер 3510300000:02:027:0009) в м. Олександрії по 
вул. Кременчуцькій, 226 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Куцаєву Артему Андрійовичу 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. Веболозівській, 20. 

Передати МІРОШНИЧЕНКО Оксані Олександрівні у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га (кадастровий номер 3510300000:13:676:0009) в м. Олександрії по 
вул. Веболозівській, 20 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Мірошниченко Оксані Олександрівні 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. Санітарній, 9. 

Передати МОНОГАРОВІЙ Ірині Олександрівні у власність земельну ділянку 
площею 0,0606 га (кадастровий номер 3510300000:03:195:0024) в м. Олександрії по 
вул. Санітарній, 9 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Моногаровій Ірині Олександрівні необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

е) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Олександрії по вул. Козацький шлях, 88. 

Передати ПАРШИНІЙ Світлані Юріївні у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га (кадастровий номер 3510300000:06:354:0018) в м. Олександрії по 
вул. Козацький шлях, 88 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Паршиній Світлані Юріївні 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 по вул. Надії, 126. 

Передати ПЕТРІВУ Іллі Васильовичу, учаснику бойових дій, у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га (кадастровий номер 3510300000:02:005:0079) в м. Олександрії по 
вул. Надії, 126 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської 
територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Петріву Іллі Васильовичу 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  
а) Погодити РЕПЕНЬКО Людмилі Олексіївні у власність місце розташування земельної 

ділянки орієнтовною площею 0,0576 га поруч з с. Олександро-Степанівкою в 
обслуговуючому кооперативі «Садово-городнє товариство «Уют» (ділянка № 51) для 
ведення садівництва за рахунок земель запасу сільськогосподарського 
призначення Олександрійської територіальної громади та надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

Репенько Людмилі Олексіївні необхідно у 6-місячний термін оформити проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на 
затвердження. 

б) Погодити ХОРУНЖОМУ Олегу Леонтійовичу у власність місце розташування 
земельної ділянки орієнтовною площею 0,0515 га в м. Олександрії по вул. Озерній, 3 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. 

Хорунжому Олегу Леонтійовичу необхідно у 6-місячний термін оформити проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на 
затвердження. 

в) Відмовити БОРІТО Олегу Валентиновичу у погодженні у власність місця 
розташування земельної ділянки орієнтовною площею 2,0 га за рахунок земельних ділянок 
(кадастрові номери 3520382100:02:000:9173, 3520382100:51:000:9006, 
3520382100:51:000:9005) у зв’язку з тим, що дані земельні ділянки належать до комунальної 
власності Приютівської селищної ради Олександрійського району.  

г) Відмовити ТРУБЧАНІНОВУ Антону Валерійовичу у погодженні у власність місця 
розташування земельної ділянки орієнтовною площею 2,0 га на землях колишньої 
Головківської сільської ради 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 відсутній комплексний план 
просторового розвитку території Олександрійської територіальної громади (п.2 ст. 19 Закону 
України «Про регулювання містобудівної діяльності», п.7 ст. 118 Земельного Кодексу 
України, рішення Олександрійської міської ради від 26.02.2021 № 133 «Про внесення змін до 
Положення про регулювання земельних відносин в місті Олександрії»). 

ґ) Відмовити ДАНІЛЬЧЕНКУ Юрію Володимировичу у погодженні у власність місця 
розташування земельної ділянки орієнтовною площею 0,0030 га про просп. Соборному (біля 
будинку № 132) для будівництва та обслуговування індивідуального гаража за рахунок 
земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської територіальної громади в 
зв’язку не відповідністю містобудівній документації. 

Запропонувати Данільченку Юрію Володимировичу, інваліду війни, особі з 
інвалідністю із захворюваннями опорно-рухового апарату, яка має право на отримання 
земельної ділянки для встановлення гаража для автомобіля з ручним керуванням поблизу 
місця проживання, відведення земельної ділянки на умовах особистого строкового сервітуту 
для встановлення та обслуговування тимчасової споруди - металевого гаража. 

 
4) Надати дозвіл БІБИКУ Євгенію Миколайовичу дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки площею 0,0626 га 
(кадастровий номер 3510390400:51:000:0045) за адресою: с. Звенигородка, вул. Братів 
Петриченків, 17 з « КВЦПЗ 03.15. Для будівництва і обслуговування інших будівель 
громадської забудови» на « КВЦПЗ 02.01 Для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)». 

Бібику Євгенію Миколайовичу необхідно у 6-місячний термін оформити проект 
землеустрою по зміні цільового призначення земельної ділянки та подати його на 
затвердження міській раді.   

 
5) 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 
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виконавчого комітету       Сергій ЗАВАЛІЙ 


