
 

 
 

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 ЖИДІКОВІЙ Ганні 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 0,1871 га за адресою: с. Марто-Іванівка, 
вул. Самохвалова, 1.  

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

б) Надати КАРДАШ Тетяні 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 0,0623 га за адресою: м. Олександрія, 
вул. Червона, 15.  

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

в) Надати КРАВЦОВУ Василю Миколайовичу (1/2 частки) та КИРИЧЕНКО Людмилі 
Григорівні (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 (присадибна ділянка) 
орієнтовною площею 0,1000 га за адресою: м. Олександрія, вул. Українська, 8.  

Кравцову Василю Миколайовичу та Кириченко Людмилі Григорівні необхідно у 6-
місячний термін оформити технічну документацію по визначенню меж земельної ділянки та 
надати її міській раді на затвердження. 

г) Надати КУДІНОВИЧ Тетяні 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 
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споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,1000 га за адресою: м. Олександрія, 
пров. Степняка Кравчинського, 12.  

Відмовити КУДІНОВИЧ Тетяні Анатоліївні у наданні дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж 
земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва орієнтовною площею 0,0023 га 
за адресою: м. Олександрія, пров. Степняка Кравчинського, 12, в зв’язку з невідповідністю 
містобудівній документації. 

Кудінович Тетяні Анатоліївні необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та надати її 
міській раді на затвердження. 

ґ) Надати ТКАЧОВІЙ Ксенії Миколаївні 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 0,0844 га за адресою: 
сел. Олександрійське, вул. Шкільна, 11.  

Ткачовій Ксенії Миколаївні 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 пров. Михайла 
Олефіренка, 6. 

Передати ОВЧАРЕНКО Оксані Віталіївні у власність земельну ділянку 
площею 0,0670 га (кадастровий номер 3510300000:03:176:0011) в м. Олександрія по 
пров. Михайла Олефіренка, 6 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Овчаренко Оксані Віталіївні 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. Олександрія по вул. Береговій, 63а. 

Передати ПАРЖЕНІЦІ Анні Юріївні, ПАРЖЕНІЦІ Станіславу Олександровичу та 
ПАРЖЕНІЦІ Олександру Олександровичу у спільну сумісну власність земельну ділянку 
площею 0,0675 га (кадастровий номер 3510300000:03:086:0014) в м. Олександрія по 
вул. Береговій, 63а за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Парженіці Анні Юріївні, Парженіці Станіславу Олександровичу та Парженіці 
Олександру 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 с. Головківка по вул. Набережній, 70. 

Передати СНІЖКО Світлані Григорівні у власність земельну ділянку площею 0,2500 га 
(кадастровий номер 3520382100:51:000:1106) в с. Головківка по вул. Набережній, 70 за 
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської територіальної 
громади для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

Сніжко Світлані Григорівні 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. Олександрія по пров. Гастелло, 12. 
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Передати СТРИЙСЬКОМУ Василю Васильовичу (1/2 частки) та СТРИЙСЬКІЙ 
Валентині Володимирівні (1/2 частки) у спільну часткову власність земельну ділянку 
площею 0,0341 га (кадастровий номер 3510300000:11:315:0053) в м. Олександрія по 
пров. Гастелло, 12 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Стрийському Василю Васильовичу та Стрийській Валентині Володимирівні необхідно 
зареєструвати право власності на земельну ділянку 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 м. Олександрія по вул. Південній, 7/2. 

Передати ШТАЧЕНКУ Анатолію Леонідовичу у власність земельну ділянку 
площею 0,0762 га (кадастровий номер 3510300000:16:643:0007) в м. Олександрія по 
вул. Південній, 7/2 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Штаченку Анатолію Леонідовичу необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

д) Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельних 
ділянок в с. Головківка по вул. Миру, 189. 

Передати МИХАЙЛЕНКУ Сергію Васильовичу у власність земельну ділянку 
площею 0,2500 га (кадастровий номер 3520382100:51:000:1090) в с. Головківка по 
вул. Миру, 189 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської 
територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати МИХАЙЛЕНКУ Сергію Васильовичу у власність земельну ділянку 
площею 0,4783 га (кадастровий номер 3520382100:51:000:1097) в с. Головківка по 
вул. Миру, 189 за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення 
Олександрійської територіальної громади для ведення особистого селянського господарства.  

Михайленку Сергію Васильовичу необхідно зареєструвати право власності на земельні 
ділянки в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

е) Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної 
ділянки в с. Головківка по вул. Набережній, 70. 

Передати СНІЖКУ Віктору Вікторовичу у власність земельну ділянку 
площею 0,3000 га (кадастровий номер 3520382100:51:000:1099) в с. Головківка по 
вул. Набережній, 70 за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення 
Олександрійської територіальної громади для ведення особистого селянського господарства.  

Сніжку Віктору Вікторовичу необхідно зареєструвати право власності на земельні 
ділянки в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

 
3) Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення у власність 

земельних ділянок  
а) Погодити АНІСІМОВІЙ Наталії Леонідівні у власність місце розташування 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,0736 га в м. Олександрії по вул. Знам’янській, 67 
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. 

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

б) Погодити ВОЛОШАНОВСЬКОМУ Павлу Андрійовичу, учаснику бойових дій, у 
власність місце розташування земельної ділянки орієнтовною площею 0,1000 га в м. 
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Олександрії по вул. Незалежності, 28 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. 

Волошановському Павлу Андрійовичу необхідно у 6-місячний термін оформити проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на 
затвердження. 

в) Погодити ПАЩЕНКУ Миколі Михайловичу у власність місце розташування 
земельної ділянки орієнтовною площею 0,0608 га в м. Олександрії по вул. Космічній, 47а 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. 

Пащенку Миколі Михайловичу необхідно у 6-місячний термін оформити проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на 
затвердження. 

 
4) Продовжити СТЕФАНКУ Олегу Юрійовичу на 6 (шість) місяців з дати прийняття 

рішення термін на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,0629 га в м. Олександрії по пров. Івана Богуна, 37 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), 
наданий рішенням міської ради від 29.09.2020 № 1014 «Про розгляд земельних питань». 

Стефанку Олегу Юрійовичу необхідно протягом 6 місяців оформити документацію із 
землеустрою та надати її міській раді на затвердження. 

5) Продовжити МИХАЙЛЕНКО Світлані Леонідівні на 6 (шість) місяців з дати 
прийняття рішення термін 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 0,0452 га в м. Олександрії по вул. Захисників України, 39, наданий 
рішенням міської ради від 16.10.2020 № 1018 «Про розгляд земельних та майнових питань». 

Михайленко Світлані Леонідівні необхідно протягом 6 місяців оформити документацію 
із землеустрою та надати її міській раді на затвердження. 

 
6) 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 


