
 

 
 

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 передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам  
а) Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної 

ділянки в с. Ізмайлівка по вул. Набережній, 7. 
Передати БРАТЧЕНКО Людмилі Володимирівні у власність земельну ділянку 

площею 0,1163 га (кадастровий номер 3520383500:51:000:0133) в с. Ізмайлівка по 
вул. Набережній, 7 за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення 
Олександрійської територіальної громади для ведення особистого селянського господарства.  

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

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

земельних ділянок  
а) Відмовити  АЛЕНЬКОВІЙ Ользі Миколаївні у погодженні у власність місця 

розташування земельної ділянки орієнтовною площею 0,0633 га в м. Олександрії по в 
м. Олександрії по пров. Брюллова для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель запасу житлової та 
громадської забудови Олександрійської територіальної громади у зв’язку з відсутністю 
детального плану забудови території. 

б) Погодити КОРОПУ Роману Вікторовичу у власність місце розташування земельної 
ділянки орієнтовною площею 0,6313 га в с. Головківка по вул. Центральній, 110 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. 

Коропу Роману Вікторовичу необхідно у 6-місячний термін оформити проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на 
затвердження. 

в) Погодити МАГДЕНКУ Олександру Миколайовичу у власність місце розташування 
земельної ділянки орієнтовною площею 0,5569 га в с. Головківка по вул. Дружби, 24 для 
ведення особистого селянського господарства за рахунок земель запасу 
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сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної громади та надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

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

г) Відмовити МАЛЯРУ Олегу Григоровичу, учаснику бойових дій, у погодженні у 
власність місця розташування земельної ділянки орієнтовною площею 2,0 га в 
м. Олександрія біля земельної ділянки (кадастровий номер 3510300000:14:784:0001) 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) Погодити ЛЕСІКУ Олексію Васильовичу у власність місце розташування земельної 
ділянки орієнтовною площею 0,2500 га в с. Головківка по вул. Перемоги, 29 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської 
територіальної громади, земельної ділянки орієнтовною площею 0,6918 га в с. Головківка по 
вул. Перемоги, 29 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. 

Лесіку Олексію Васильовичу необхідно у 6-місячний термін оформити проект 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок та надати його міській раді на 
затвердження. 

д) Відмовити РИЖОВУ Олександру Володимировичу, учаснику бойових дій, у 
погодженні у власність місця розташування земельної ділянки орієнтовною площею 2,0 га в 
м. Олександрія біля земельної ділянки (кадастровий номер 3520382100:02:000:9022) 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»). 

е) Відмовити СОКОЛОВУ Костянтину Геннадійовичу, учаснику бойових дій, у 
погодженні у власність місця розташування земельної ділянки орієнтовною площею 2,0 га в 
м. Олександрія біля земельної ділянки (кадастровий номер 3510300000:14:784:0001) 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»). 

є) Погодити ФЕДОРОВИЧ Ірині Вікторівні у власність місце розташування земельної 
ділянки орієнтовною площею 0,0562 га в м. Олександрії по вул. Анатолія Кохана, 18 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 з обов’язковим об’єднанням із земельною ділянкою 
(кадастровий номер 3510300000:10:344:0014). 
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Федорович Ірині Вікторівні необхідно у 6-місячний термін оформити проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на 
затвердження. 

 
3) Внести зміни до п.3.9 рішення міської ради від 14.05.2021 № 188 «Про відведення 

земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної приватизації», уточнивши 
прізвище з «Самохвал» на «Смєтаніній», та викласти даний пункт у редакції: 

«3.9. Відмовити СМЄТАНІНІЙ 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.» 

 
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 


