
 

 
 

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 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Олександрія по вул. Козацькій, 109. 
Передати КАРПЕЦЬ Світлані Анатоліївні у власність земельну ділянку 

площею 0,0829 га (кадастровий номер 3510300000:11:394:0015) в м. Олександрія по 
вул. Козацькій, 109 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Карпець Світлані Анатоліївні 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. Світловодській, 53. 

Передати КИЛІМУ Василю Антоновичу у власність земельну ділянку 
площею 0,0619 га (кадастровий номер 3510300000:02:046:0038) в м. Олександрія по 
вул. Світловодській, 53 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Киліму Василю Антоновичу 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. Ізмайлівка по вул. Набережній, 29. 

Передати СИДОРЕНКО Людмилі Григорівні у власність земельну ділянку 
площею 0,1833 га (кадастровий номер 3520383500:51:000:0135) в с. Ізмайлівка по 
вул. Набережній, 29 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

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



2 

г) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Олександрія по вул. Верболозівській, 21. 

Передати СОРОЧАН Тетяні Олексіївні у власність земельну ділянку площею 0,0804 га 
(кадастровий номер 3510300000:13:661:0027) в м. Олександрія по вул. Верболозівській, 21 за 
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської територіальної 
громади для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

Сорочан Тетяні Олексіївні 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 с. Пустельникове по вул. Лісовій, 10. 

Передати ПРОХОРЕНКО Вірі Яківні у власність земельну ділянку площею 0,1840 га 
(кадастровий номер 3520383500:56:000:0059) в с. Пустельникове по вул. Лісовій, 10 за 
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської територіальної 
громади для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

Прохоренко Вірі Яківні 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. Пустельникове по вул. Лісовій, 10. 

Передати ПРОХОРЕНКО Вірі Яківні у власність земельну ділянку площею 0,5254 га 
(кадастровий номер 3520383500:56:000:0062) в с. Пустельникове по вул. Лісовій, 10 за 
рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної 
громади для ведення особистого селянського господарства.  

Прохоренко Вірі Яківні необхідно зареєструвати право власності на земельні ділянки 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. Піщаний Брід по 
вул. Олександрійській, 9. 

Передати ЩЕДРОВІЙ Вірі Іванівні у власність земельну ділянку площею 0,2500 га 
(кадастровий номер 3520383500:55:000:0101) в с. Піщаний Брід по вул. Олександрійській, 9 
за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської територіальної 
громади для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

Щедровій Вірі Іванівні 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 с. Піщаний Брід по вул. Олександрійській, 9. 

Передати ЩЕДРОВІЙ Вірі Іванівні у власність земельну ділянку площею 0,7480 га 
(кадастровий номер 3520383500:55:000:0106) в с. Піщаний Брід по вул. Олександрійській, 9 
за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення Олександрійської 
територіальної громади для ведення особистого селянського господарства.  

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

ж) Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної 
ділянки в с. Ізмайлівка по вул. Центральній, 51. 

Передати ПОГОРІЛОМУ Олександру Івановичу у власність земельну ділянку 
площею 0,3248 га (кадастровий номер 3520383500:51:000:0137) в с. Ізмайлівка по 
вул. Центральній, 51 за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення 
Олександрійської територіальної громади для ведення особистого селянського господарства.  

Погорілому Олександру Івановичу необхідно зареєструвати право власності на 
земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

з) Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної 
ділянки в с. Ізмайлівка по вул. Набережній, 7. 
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Передати ЧОРНІЙ Любові Володимирівні у власність земельну ділянку 
площею 0,1163 га (кадастровий номер 3520383500:51:000:0132) в с. Ізмайлівка по 
вул. Набережній, 7 за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення 
Олександрійської територіальної громади для ведення особистого селянського господарства.  

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

и) Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної 
ділянки в с. Пустельникове по вул. Береговій, 63. 

Передати ЦІЦІМІ Наталії Василівні у власність земельну ділянку площею 0,3000 га 
(кадастровий номер 3520383500:02:000:0828) в с. Пустельникове по вул. Береговій, 63 за 
рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної 
громади для ведення особистого селянського господарства.  

Ціцімі Наталії Василівні необхідно зареєструвати право власності на земельну ділянку 
в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

і) Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної 
ділянки в східній частині м. Олександрія. 

Передати БРЕДІСУ Володимиру Леонідовичу, учаснику бойових дій, у власність 
земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий номер 3510300000:07:260:0006) в східній 
частині м. Олександрія рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення 
Олександрійської територіальної громади для ведення особистого селянського господарства.  

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

й) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Олександрія по пров. Учительському, 4. 

Передати ДОНУ Григорію Володимировичу (3/10 частки) у спільну часткову власність 
земельну ділянку площею 0,0581 га (кадастровий номер 3510300000:10:391:0007) в 
м. Олександрія по пров. Учительському, 4 за рахунок земель запасу житлової та громадської 
забудови Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Дону Григорію Володимировичу 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. Партизанській, 14. 

Передати ГЛАДИЩУКУ Сергію Вікторовичу у власність земельну ділянку 
площею 0,0430 га (кадастровий номер 3510300000:03:187:0008) в м. Олександрія по 
вул. Партизанській, 14 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Гладищуку Сергію Вікторовичу необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

к) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с. Ізмайлівка по вул. Озерній, 5. 

Передати ГЛИНЧЕНКО Олені Віталіївні у власність земельну ділянку 
площею 0,2500 га (кадастровий номер 3520383500:51:000:0004) в с. Ізмайлівка по 
вул. Озерній, 5 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської 
територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Глинченко Олені Віталіївні необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

л) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с. Піщаний Брід по вул. Шевченка, 19. 

Передати ЩЕРБИНІ Надії Володимирівні у власність земельну ділянку 
площею 0,2500 га (кадастровий номер 3520383500:55:000:0078) в с. Піщаний Брід по 
вул. Шевченка, 19 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).  

Щербині Надії Володимирівні необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

м) Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної 
ділянки в с. Звенигородка по вул. Садовій, 38. 

Передати КРАСЮК Марії Олегівні у власність земельну ділянку площею 0,2132 га 
(кадастровий номер 3510390400:51:000:0149) в с. Звенигородка по вул. Садовій, 38 за 
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської територіальної 
громади для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

Красюк Марії Олегівні необхідно зареєструвати право власності на земельну ділянку в 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

н) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Олександрія по вул. Кармелюка, 103. 

Передати БЕНДЕРОВУ Анатолію Івановичу у власність земельну ділянку 
площею 0,0606 га (кадастровий номер 3510300000:01:015:0006) в м. Олександрія по 
вул. Кармелюка, 103 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

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

о) Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної 
ділянки в м. Олександрія по вул. Хасанській, 101. 

Передати КУЦАЄВІЙ Галині Валентинівні у власність земельну ділянку 
площею 0,0232 га (кадастровий номер 3510300000:01:009:0003) в м. Олександрія по 
вул. Хасанській, 101 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Куцаєвій Галині Валентинівні необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

п) Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної 
ділянки поруч з с. Олександро-Степанівкою в обслуговуючому кооперативі «Садово-городнє 
товариство «Уют» (ділянка № 51). 

Передати РЕПЕНЬКО Людмилі Олексіївні у власність земельну ділянку 
площею 0,0576 га (кадастровий номер 3510390400:02:000:0244) поруч з с. Олександро-
Степанівкою в обслуговуючому кооперативі «Садово-городнє товариство «Уют» 
(ділянка № 51) за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення 
Олександрійської територіальної громади для ведення садівництва.  

Репенько Людмилі Олексіївні необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

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

земельних ділянок 
а) Відмовити ЧАЛИК Ларисі Іванівні у погодженні у власність місця розташування 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,0680 га в м. Олександрія по пл. Покровській 
(суміжно з будівлею № 31) 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) Відмовити СТАДНІКУ Миколі Миколайовичу у погодженні у власність місця 
розташування земельної ділянки орієнтовною площею 0,0020 га в м. Олександрія по 
вул. Святомиколаївській, 44 для будівництва та обслуговування індивідуального гаража за 
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рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської територіальної 
громади у зв’язку з невідповідністю з містобудівною документацією . 

в) Погодити ПЕРЦЮ Ігорю Юрійовичу у власність місце розташування земельної 
ділянки орієнтовною площею 0,1903 га в с. Звенигородква по вул. Зоряній, 15 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. 

Перцю Ігорю Юрійовичу необхідно у 6-місячний термін оформити проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на 
затвердження. 

г) 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. 

 
3) Затвердити КЕЗІНІЙ Вікторії Борисівні проект землеустрою по зміні цільового 

призначення земельної ділянки в м. Олександрії по вул. Ярмарковій, 3. 
Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,0194 га (кадастровий 

номер 3510300000:04:209:0015) в м. Олександрії по вул. Ярмарковій, 3, що перебуває у 
приватній власності Кезіної Вікторії Борисівни згідно з договором купівлі-продажу 
від 17.09.2020 № 1461, з «КВЦПЗ 01.05 Для індивідуального садівництва» на «КВЦПЗ 02.01 
Для будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка)». 

 
4) Затвердити ДІЛІЄВУ Ігорю Володимировичу проект землеустрою по зміні цільового 

призначення земельної ділянки в м. Олександрії по вул. Айвазовського, 24. 
Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,0304 га (кадастровий 

номер 3510300000:10:540:0011) в м. Олександрії по вул. Айвазовського, 24, що перебуває у 
приватній власності Ділієва Ігоря Володимировича відповідно до витягу з Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 27.09.2019, 
номер запису про право власності 33445553, з «КВЦПЗ 01.03 Для ведення особистого 
селянського господарства» на «КВЦПЗ 02.09 Для будівництва і обслуговування паркінгів та 
автостоянок». 

 
5) Затвердити ДІЛІЄВУ Ігорю Володимировичу проект землеустрою по зміні цільового 

призначення земельної ділянки в м. Олександрії по вул. Айвазовського, 26. 
Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,1614 га (кадастровий 

номер 3510300000:10:540:0024) в м. Олександрії по вул. Айвазовського, 24, що перебуває у 
приватній власності Ділієва Ігоря Володимировича відповідно до витягу з Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 24.05.2021, 
номер запису про право власності 42196151, з «КВЦПЗ 02.01 Для будівництва і 
обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» 
на «КВЦПЗ 02.09 «Для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок». 

 
5) 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. 
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2. Вважати такими, що втратили чинність: 
- підпункт 1) пункту 1, розділи а), в) підпункту 3) пункту 1, підпункти 4), 5) пункту 1 

рішення виконавчого комітету міської ради від 13.05.2021 № 413 «Про відведення земельних 
ділянок громадянам у межах норм безоплатної приватизації»; 

- підпункт 1) пункту 1 рішення виконавчого комітету міської ради від 27.05.2021 № 447 
«Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної приватизації»; 

- розділи б), в), ґ), підпункту 2) пункту 1 рішення виконавчого комітету міської ради 
від 03.06.2021 № 474 «Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм 
безоплатної приватизації». 

 
3.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 
 


