
 

 
 

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 БОНДАРЕНКО Тетяні 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 0,0988 га за адресою: м. Олександрія, 
вул. Декабристів, 10.  

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

б) Надати БУГАЙЧЕНКУ Віталію Володимировичу 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 0,0410 га за адресою: 
м. Олександрія, вул. Олексія Скічка, 96.  

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

в) Надати ГНАТЧЕНКО Світлані Михайлівні 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 0,0490 га за адресою: 
м. Олександрія, вул. Айвазовського, 41.  

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

г) Надати ГУРІ 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 
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споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,2500 га за адресою: с. Головківка, 
вул. Соборна, 78.  

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

ґ) Надати КОПИТЬКУ Валерію Георгійовичу 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 0,0331 га за адресою: 
м. Олександрія, вул. Студентська, 15.  

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

д) Надати САЄНКО Тамарі Володимирівні 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 0,0597 га за адресою: м. Олександрія, 
вул. Ціолоковського, 57.  

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

е) Надати САМОФАЛ Юлії 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 0,2500 га за адресою: с. Звенигородка, 
вул. Шевченка, 35.  

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

є) Надати УРСАЛОВУ Станіславу Андрійовичу 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 0,0290 га за адресою: 
м. Олександрія, вул. Таврійська, 109 з обов’язковим об’єднанням із земельною ділянкою 
(кадастровий номер 3510300000:10:514:0012).  

Урсалову Станіславу Андрійовичу необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

ж) Надати АКІШІНІЙ Валентині Олександрівні 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 0,2274 га за адресою: 
с. Звенигородка, вул. Садова, 17.  

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

з) Надати ЄМЕЛЬЯНОВУ Станіславу Миколайовичу 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. Нижче- Польова, 60.  
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Ємельянову Станіславу Миколайовичу 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. Олександрія по вул. Бульварній, 2. 
Відмовити у передачі ФЕСУНУ Юрію Валентиновичу у власність земельної ділянки 

площею 0,0596 га (кадастровий номер 3510300000:10:272:0003) в м. Олександрія по 
вул. Бульварній, 2 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), в зв’язку з використаним 
правом на безкоштовну приватизацію раніше. 

Фесуну Юрію Валентиновичу необхідно визначитись щодо отримання права на 
земельну ділянку на інших умовах та звернутись з відповідною заявою. 

б) Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельних 
ділянок в с. Головківка по вул. Набережній, 3. 

Передати БУДАРНОМУ Станіславу Миколайовичу у власність земельну ділянку 
площею 0,2500 га (кадастровий номер 3520382100:51:000:1109) в с. Головківка по 
вул. Набережній, 3 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати БУДАРНОМУ Станіславу Миколайовичу у власність земельну ділянку 
площею 0,4500 га (кадастровий номер 3520382100:51:000:1111) в с. Головківка по 
вул. Набережній, 3 за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення 
Олександрійської територіальної громади для ведення особистого селянського господарства.  

Бударному Станіславу Миколайовичу необхідно зареєструвати право власності на 
земельні ділянки в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

в) Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельних 
ділянок в с. Головківка по вул. Соборній, 16. 

Передати ГУРІ Олексію Аврамовичу у власність земельну ділянку площею 0,8100 га 
(кадастровий номер 3520382100:51:000:1113) в с. Головківка по вул. Соборній, 16 за рахунок 
земель запасу сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної 
громади для ведення особистого селянського господарства.  

Гурі Олексію Аврамовичу необхідно зареєструвати право власності на земельні ділянки 
в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

г) Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельних 
ділянок в с. Головківка по вул. Центральній, 138. 

Передати КИТАЄВІЙ Олені Миколаївні у власність земельну ділянку площею 0,2500 
га (кадастровий номер 3520382100:51:000:1093) в с. Головківка по вул. Центральній, 138 за 
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської територіальної 
громади для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

Передати КИТАЄВІЙ Олені Миколаївні у власність земельну ділянку 
площею 0,2842 га (кадастровий номер 3520382100:51:000:1098) в с. Головківка по 
вул. Центральній, 138 за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення 
Олександрійської територіальної громади для ведення особистого селянського господарства.  

Китаєвій Олені Миколаївні необхідно зареєструвати право власності на земельні 
ділянки в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

ґ) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с. Головківка по вул. Миру, 179. 

Передати КУЗЬМЕНКО Любові Максимівні у власність земельну ділянку 
площею 0,2500 га (кадастровий номер 3520382100:51:000:1091) в с. Головківка по 



4 

вул. Миру, 179 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської 
територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Кузьменко Любові Максимівні необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

д) Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної 
ділянки в с. Головківка по вул. Миру, 179. 

Передати КУЗЬМЕНКО Любові Максимівні у власність земельну ділянку 
площею 0,3500 га (кадастровий номер 3520382100:51:000:1094) в с. Головківка по 
вул. Миру, 179 за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення 
Олександрійської територіальної громади для ведення особистого селянського господарства.  

Кузьменко Любові Максимівні 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 с. Звенигородка по вул. Братів 
Петриченків, 12. 

Передати КУЦ Валентині Михайлівні у власність земельну ділянку площею 0,1028 га 
(кадастровий номер 3510390400:51:000:0144) в с. Звенигородка по вул. Братів Петриченків, 
12 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської 
територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Куц Валентині Михайлівні 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. Олександрія по вул. Полтавській, 116. 

Передати ХІЛЬКУ Миколі Васильовичу у власність земельну ділянку площею 0,0879 га 
(кадастровий номер 3510300000:02:011:0048) в м. Олександрія по вул. Полтавській, 116 за 
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської територіальної 
громади для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

Хільку Миколі Васильовичу необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

ж) Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельних 
ділянок в с. Головківка по вул. Мальовничій, 1. 

Передати ШАПОВАЛ Інні Петрівні у власність земельну ділянку площею 0,2500 га 
(кадастровий номер 3520382100:51:000:1102) в с. Головківка по вул. Мальовничій, 1 за 
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської територіальної 
громади для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

Передати ШАПОВАЛ Інні Петрівні у власність земельну ділянку площею 0,3798 га 
(кадастровий номер 3520382100:51:000:1096) в с. Головківка по вул. Мальовничій, 1 за 
рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної 
громади для ведення особистого селянського господарства.  

Шаповал Інні Петрівні необхідно зареєструвати право власності на земельні ділянки в 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

з) Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної 
ділянки в с. Головківка по вул. Набережній (суміжно з присадибною ділянкою № 70). 

Передати ШЕВЧЕНКУ Максиму Миколайовичу у власність земельну ділянку 
площею 0,3269 га (кадастровий номер 3520382100:51:000:1101) в с. Головківка по 
вул. Набережній (суміжно з присадибною ділянкою № 70) за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної громади для ведення 
особистого селянського господарства.  
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Шевченку Максиму Миколайовичу необхідно зареєструвати право власності на 
земельні ділянки в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

и) Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної 
ділянки в с. Головківка по вул. Набережній, 74. 

Передати ШЕВЧЕНКО Людмилі Іванівні у власність земельну ділянку 
площею 0,7500 га (кадастровий номер 3520382100:51:000:1108) в с. Головківка по 
вул. Набережній, 74 за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення 
Олександрійської територіальної громади для ведення особистого селянського господарства.  

Шевченко Людмилі Іванівні необхідно зареєструвати право власності на земельні 
ділянки в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

і) Передати ДМИТРИК Ганні Іванівні (1/4 частки) у спільну часткову власність 
земельну ділянку площею 0,1000 га (кадастровий номер 3510300000:10:400:0073) в                
м. Олександрія по вул. Козацькій, 21 за рахунок земель запасу житлової та громадської 
забудови Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Дмитрик Ганні Іванівні необхідно зареєструвати право власності на земельну ділянку в 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

ї) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Олександрія по вул. Львівській, 8. 

Передати КУЗЬМЕНКУ Юрію Миколайовичу у власність земельну ділянку 
площею 0,0748 га (кадастровий номер 3510300000:16:648:0030) в м. Олександрія по 
вул. Львівській, 8 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Кузьменку Юрію Миколайовичу необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

й) Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної 
ділянки в м. Олександрія по вул. Незалежності, 18. 

Передати ЗЕБНИЦЬКОМУ Сергію Григоровичу, учаснику антитерористичної операції, 
у власність земельну ділянку площею 0,1000 га (кадастровий номер 3510300000:01:003:0138) 
в м. Олександрія по вул. Незалежності, 18 за рахунок земель запасу житлової та громадської 
забудови Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Зебницькому Сергію Григоровичу 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 ГАЛАЙЧЕНКУ Володимиру Григоровичу у власність місце розташування 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,0629 га в м. Олександрія по вул. Космічній, 76 для 
будівництва і 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. 

Галайченку Володимиру Григоровичу необхідно у 6-місячний термін оформити проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на 
затвердження. 

б) Погодити ГУРІ Віталію Івановичу у власність місце розташування земельної ділянки 
орієнтовною площею 0,6657 га в с. Головківка по вул. Соборній (біля будинку № 78)  для 
ведення особистого селянського господарства за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної громади та надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 
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Гурі Віталію Івановичу необхідно у 6-місячний термін оформити проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на затвердження. 

в) Погодити БРАТЧЕНКО Наталії Степанівні у власність місце розташування земельної 
ділянки орієнтовною площею 0,5173 га в с. Головківка по вул. Центральній (біля 
будинку № 264) для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної громади та надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

Братченко Наталії Степанівні необхідно у 6-місячний термін оформити проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на 
затвердження. 

г) Відмовити АНАНЬЄВУ Вячеславу Івановичу 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. 

ґ) Відмовити АНАНЬЄВУ Ігорю В’ячеславовичу 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) Погодити ГАРСЬКІЙ Ользі Борисівні у власність місце розташування земельної 
ділянки орієнтовною площею 0,0505 га в м. Олександрія по вул. Київській, 162 для 
будівництва і 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. 

Гарській Ользі Борисівні необхідно у 6-місячний термін оформити проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на затвердження. 

е) Погодити ЛИТВИНУ Олександру Вадимовичу у власність місце розташування 
земельної ділянки орієнтовною площею 0,2500 га в с. Головківка по вул. Центральній, 38 для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади, земельної ділянки орієнтовною площею 2,0000 га 
в с. Головківка по вул. Центральній (біля будинку № 38) для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок земель запасу сільськогосподарського 
призначення Олександрійської територіальної громади та надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

Литвину Олександру Вадимовичу необхідно у 6-місячний термін оформити проект 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок та надати його міській раді на 
затвердження. 

є) Погодити КУЗЬМЕНКО Лідії Іванівні у власність місце розташування земельної 
ділянки орієнтовною площею 0,0868 га в с. Головківка по вул. Центральній, 277 для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади, земельної ділянки орієнтовною площею 0,8812 га 
в с. Головківка по вул. Центральній (біля будинку № 277) для ведення особистого 
селянського господарства за рахунок земель запасу сільськогосподарського 
призначення Олександрійської територіальної громади та надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

Кузьменко Лідії Іванівні необхідно у 6-місячний термін оформити проект землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок та надати його міській раді на затвердження. 
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ж) Погодити КОВТУНУ Олегу Анатолійовичу у власність місце розташування 
земельної ділянки орієнтовною площею 0,1200 га в с. Головківка по вул. Центральній для 
ведення індивідуального садівництва за рахунок земель запасу сільськогосподарського 
призначення Олександрійської територіальної громади та надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

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

з) Погодити КОВТУН Тетяні Юріївні у власність місце розташування земельної 
ділянки орієнтовною площею 0,1200 га в с. Головківка по вул. Центральній для ведення 
індивідуального садівництва за рахунок земель запасу сільськогосподарського 
призначення Олександрійської територіальної громади та надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

Ковтун Тетяні Юріївні 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 


