
 

 
 

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, враховуючи службову записку спеціаліста ІІ категорії управління приватизації, 
оренди майна та землі міської ради № 384/06 від 29.03.2021, 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 ВОЛОЩУК Тамарі 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 0,1000 га за адресою: м. Олександрія, 
вул. Олександрійська, 46.  

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

б) Надати ГРУЗИНУ Віталію 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 будівель і 
споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,1554 га за адресою: с. Марто-Іванівка, 
вул. Самохвалова, 66.  

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

в) Надати ЮЗЛЕНКУ Станіславу 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 0,0724 га за адресою: 
м. Олександрія, пров. Володимира Груші, 2.  

Юзленку Станіславу Вікторовичу необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 
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2) Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення у власність 
земельних ділянок  

а) Погодити БОНДАРЕНКУ Михайлу Сергійовичу у власність місце розташування 
земельної ділянки орієнтовною площею 0,1200 га поруч з с. Олександро-Степанівкою в 
обслуговуючому кооперативі «Садово-городнє товариство «Уют» (вул. Сонячна 
ділянка № 75) для ведення садівництва за рахунок земель запасу сільськогосподарського 
призначення Олександрійської територіальної громади та надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

Бондаренку Михайлу Сергійовичу необхідно у 6-місячний термін оформити проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на 
затвердження. 

б) Погодити КАРЛЮКУ Олександру Олексійовичу у власність місце розташування 
земельної ділянки орієнтовною площею 0,0509 га в м. Олександрії по вул. Миколаївській, 6 
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. 

Карлюку Олександру Олексійовичу необхідно у 6-місячний термін оформити проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на 
затвердження. 

в) Погодити КОРНІЙЧУКУ Сергію Олеговичу у власність місце розташування 
земельної ділянки орієнтовною площею 0,0462 га поруч з с. Олександро-Степанівкою в 
обслуговуючому кооперативі «Садово-городнє товариство «Уют» (вул. Володимирівська 
ділянка № 75) для ведення садівництва за рахунок земель запасу сільськогосподарського 
призначення Олександрійської територіальної громади та надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

Корнійчуку Сергію Олеговичу необхідно у 6-місячний термін оформити проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на 
затвердження. 

г) Погодити ПЛАХОТНЮК Тетяні Вікторівні (1/5 частки) у спільну часткову власність 
місце розташування земельної ділянки орієнтовною площею 0,1000 га в м. Олександрії по 
вул. Сонячній, 20 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. 

Плахотнюк Тетяні Вікторівні необхідно у 6-місячний термін оформити проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на 
затвердження. 

ґ) Відмовити САМОХВАЛ Дмитру Дмитровичу у погодженні у власність місця 
розташування земельної ділянки орієнтовною площею 2,0 га на землях колишньої 
Звенигородської сільської ради для ведення особистого селянського господарства за рахунок 
земель запасу Олександрійської територіальної громади, у зв’язку з розташуванням 
земельної ділянки в санітарно-захисній зоні території кладовища та наявністю правових 
документів на землю та житло на зазначеній території. 

д) Відмовити САМОХВАЛ Дмитру Дмитровичу у погодженні у власність місця 
розташування земельної ділянки орієнтовною площею 2,0 га на землях колишньої 
Звенигородської сільської ради для ведення особистого селянського господарства за рахунок 
земель запасу Олександрійської територіальної громади, у зв’язку з розташуванням 
земельної ділянки в санітарно-захисній зоні території кладовища та наявністю правових 
документів на землю та житло на зазначеній території. 

е) Відмовити САМОХВАЛ Анастасії Олександрівні у погодженні у власність місця 
розташування земельної ділянки орієнтовною площею 2,0 га на землях колишньої 
Звенигородської сільської ради для ведення особистого селянського господарства за рахунок 
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земель запасу Олександрійської територіальної громади, у зв’язку з розташуванням 
земельної ділянки в санітарно-захисній зоні території кладовища та наявністю правових 
документів на землю та житло на зазначеній території. 

є) Відмовити САМОХВАЛ Інні Іванівні у погодженні у власність місця розташування 
земельної ділянки орієнтовною площею 2,0 га на землях колишньої Звенигородської 
сільської ради для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель запасу 
Олександрійської територіальної громади, у зв’язку з розташуванням земельної ділянки в 
санітарно-захисній зоні території кладовища та наявністю правових документів на землю та 
житло на зазначеній території. 

ж) Відмовити САМОХВАЛ Юлії Дмитрівні у погодженні у власність місця 
розташування земельної ділянки орієнтовною площею 2,0 га на землях колишньої 
Звенигородської сільської ради для ведення особистого селянського господарства за рахунок 
земель запасу Олександрійської територіальної громади, у зв’язку з розташуванням 
земельної ділянки в санітарно-захисній зоні території кладовища та наявністю правових 
документів на землю та житло на зазначеній території. 

 
3) Затвердити ЛІМАНСЬКІЙ Анастасії Олександрівні проект землеустрою по зміні 

цільового призначення земельної ділянки в м. Олександрії по вул. Таврійській, 7. 
Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,0695 га (кадастровий 

номер 3510300000:11:277:0010) в м. Олександрії по вул. Таврійській, 7, що перебуває у 
приватній власності Ліманської Анастасії Олександрівни згідно з свідоцтвом про право на 
спадщину за законом від 20.12.2019 № 1432, з «КВЦПЗ 02.01 Для будівництва і 
обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» 
на «КВЦПЗ 03.07 Для будівництва та обслуговування будівлі магазину непродовольчих 
товарів». 

 
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 


