
 

 
 

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 ГУРІ Таїсі 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 0,0595 га за адресою: м. Олександрія, 
пров. Івана Богуна, 30.  

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

б)  Надати КОКОТ Ганні Яківні 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 0,1375 га за адресою: с. Звенигородка, 
вул. Перемоги, 3.  

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

в) Надати КРЕМЕНЕЦЬКОМУ Віктору 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 0,0711 га за адресою: 
м. Олександрія, Куколівське шосе, 4.  

Кременецькому Віктору Миколайовичу необхідно у 6-місячний термін оформити 
технічну документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

г) Надати ЛЮДВІКУ Івану Юрійовичу (11/20 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 0,0803 га за адресою: 
м. Олександрія, вул. Осипенко, 31.  
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Людвіку Івану Юрійовичу необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

д)  Надати МИРОНЮК 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 0,0731 га за адресою: м. Олександрія, 
пров. Весняний, 42.  

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

е) Надати СКАЛОЗУБУ Василю 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 0,0570 га за адресою: 
м. Олександрія, вул. 6-го Грудня, 100.  

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

є) Надати ШАПОВАЛУ Віктору Олексійовичу (1/3 частки), ШАПОВАЛ Олені 
Володимирівні (1/3 частки) та КОВАЛЬЧУКУ Сергію Івановичу (1/3 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 0,0785 га за 
адресою: м. Олександрія, вул. Кременчуцька, 19.  

Шаповалу Віктору Олексійовичу, Шаповал Олені Володимирівні та Ковальчуку Сергію 
Івановичу необхідно у 6-місячний термін оформити технічну документацію по визначенню 
меж земельної ділянки та надати її міській раді на затвердження. 

ж) Надати ЮСТУС Наталії 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 0,0903 га за адресою: м. Олександрія, 
вул. Верхньо-Головківська, 62.  

Юстус Наталії Іванівні 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. Полтавській, 89.  
Передати БІЛОБРОВІ Ірині Георгіївні у власність земельну ділянку площею 0,0579 га 

(кадастровий номер 3510300000:02:029:0024) в м. Олександрії по вул. Полтавській, 89 за 
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської територіальної 
громади для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

Білоброві Ірині Георгіївні 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. 70 років Перемоги, 
37а.  

Передати БУГАЙЧЕНКУ Андрію Сергійовичу у власність земельну ділянку 
площею 0,0580 га (кадастровий номер 3510300000:09:357:0008) в м. Олександрії по 
вул. 70 років Перемоги, 37а за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
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Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Бугайченку Андрію Сергійовичу 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. Марто-Іванівка по вул. Конєва, 10.  

Передати ДЬЯКОВУ Володимиру Федоровичу у власність земельну ділянку 
площею 0,2500 га (кадастровий номер 3510390400:57:000:0118) в с. Марто-Іванівка по 
вул. Конєва, 10 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської 
територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Дьякову Володимиру Федоровичу необхідно зареєструвати право власності на 
земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

г) Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної 
ділянки в м. Олександрії по вул.6-го Грудня (додатково до садиби № 144) із зміною: 

 -цільового призначення з «01.07 Для городництва» на «02.01 Для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)»: 

- категорії земель з «Землі сільськогосподарського призначення» на «Землі житлової та 
громадської забудови»: 

- виду використання з «для ведення городництва» на «для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)». 

Передати КОЗИНЕЦЬ Любові Адольфівні у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га (кадастровий номер 3510300000:10:400:0076) в м. Олександрії по вул.6-го 
Грудня (додатково до садиби № 144) за рахунок земель запасу житлової та громадської 
забудови Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Козинець Любові Адольфівні 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. Звенигородка по вул. Зоряній, 43. 

Передати КРИВОРОТУ Володимиру Вікторовичу у власність земельну ділянку 
площею 0,1500 га (кадастровий номер 3510390400:51:000:0151) в с. Звенигородка по 
вул. Зоряній, 43 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Кривороту Володимиру Вікторовичу 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 сел. Олександрійське, вул. Матросова, 25.  

Передати ЛЕЩЕНКО Лідії Григорівні у власність земельну ділянку площею 0,0883 га 
(кадастровий номер 3510345300:50:000:0384) в сел. Олександрійське по вул. Матросова, 25 
за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської територіальної 
громади для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

Лещенко Лідії Григорівні необхідно зареєструвати право власності на земельну ділянку 
в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

є) Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельних 
ділянок в с. Іванівка по вул. Гагаріна, 6. 

Передати СКОРОХОДУ Павлу Олександровичу у власність земельну ділянку 
площею 0,2500 га (кадастровий номер 3520355400:02:004:0617) в с. Іванівка по 
вул. Гагаріна, 6 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
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Передати СКОРОХОДУ Павлу Олександровичу у власність земельну ділянку 
площею 0,3500 га (кадастровий номер 3520355400:02:004:0618) в с. Іванівка по 
вул. Гагаріна, 6 за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення 
Олександрійської територіальної громади для ведення особистого селянського господарства.  

Скороходу Павлу Олександровичу необхідно зареєструвати право власності на 
земельні ділянки в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

 
3) Затвердити БАРАНИКУ Віктору Івановичу проект землеустрою по зміні цільового 

призначення земельної ділянки в м. Олександрії по вул. Сторожівській, 15. 
Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,1785 га (кадастровий 

номер 3510300000:12:621:0001) в м. Олександрії по вул. Сторожівській, 15, що перебуває у 
приватній власності Бараника Віктора Івановича згідно з договором купівлі-продажу 
земельної ділянки від 14.02.2018 № 111 з «КВЦПЗ 01.03 Для ведення особистого селянського 
господарства» на «КВЦПЗ 02.01 Для будівництва і обслуговування  житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)». 

4) Затвердити БАРАНИКУ Віктору Івановичу проект землеустрою по зміні цільового 
призначення земельної ділянки в м. Олександрії по вул. Сторожівській, 15.  

Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,1200 га (кадастровий 
номер 3510300000:12:621:0012) в м. Олександрії по вул. Сторожівській, 15, що перебуває у 
приватній власності Бараника Віктора Івановича згідно зі свідоцтвом про право власності на 
нерухоме майно від 27.05.2015 № 38182875, з «КВЦПЗ 01.05 Для ведення садівництва» на 
«КВЦПЗ 02.01 Для будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка)». 

5) Внести зміни до п. 2.6 рішення міської ради від 26.02.2021 № 123 «Про відведення 
земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної приватизації», уточнивши площу 
земельної ділянки, та викласти даний пункт у редакції: 

«2.6. Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність 
земельної ділянки в обслуговуючому кооперативі «Садово-городнє товариство «Івушка» 
(ділянка № 37). 

Передати АТАМАНЮК Юлії Сергіївні у власність земельну ділянку площею 0,0463 га 
(кадастровий номер 3510300000:15:744:0013) в обслуговуючому кооперативі «Садово-
городнє товариство «Івушка» (ділянка № 37) за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної громади для ведення 
садівництва. 

Атаманюк Юлії Сергіївні необхідно зареєструвати право власності на земельну ділянку 
в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.» 
 

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 


