
 

 
 

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, 33, 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  
1.1) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с. Головківці по вул. 
Центральній, 411. 

Передати АРТЕМЕНКО Оксані Григорівні у власність земельну ділянку 
площею 0,2500 га (кадастровий номер 3520382100:51:000:1088) в с. Головківці по 
вул. Центральній, 411 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

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

1.2) Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної 
ділянки в с. Головківці по вул. Центральній, 411. 

Передати АРТЕМЕНКО Оксані Григорівні у власність земельну ділянку 
площею 0,9520 га (кадастровий номер 3520382100:51:000:1085) в с. Головківці по 
вул. Центральній, 411 за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення 
Олександрійської територіальної громади для ведення особистого селянського господарства.  

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

1.3) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с. Головківці по вул. 
Набережній, 8. 

Передати КОЛІСНИКУ Віктору Григоровичу у власність земельну ділянку 
площею 0,2500 га (кадастровий номер 3520382100:51:000:1131) в с. Головківці по 
вул. Набережній, 8 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Коліснику Віктору Григоровичу необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 
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1.4) Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної 
ділянки в с. Головківці по вул. Набережній, 8. 

Передати КОЛІСНИКУ Віктору Григоровичу у власність земельну ділянку 
площею 0,8660 га (кадастровий номер 3520382100:51:000:1132) в с. Головківці по 
вул. Набережній, 8 за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення 
Олександрійської територіальної громади для ведення особистого селянського господарства.  

Коліснику Віктору Григоровичу необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

1.5) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с. Ізмайлівці по 
вул. Центральній, 42. 

Передати СЕМЕНОВІЙ Лідії Олексіївні у власність земельну ділянку площею 0,2500 га 
(кадастровий номер 3520383500:51:000:0149) в с. Ізмайлівці по вул. Центральній, 42 за 
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської територіальної 
громади для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

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

1.6) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Олександрії по 
вул. Аджамській, 14. 

Передати ШУМИЛУ Леоніду Петровичу (1/3 частки) у спільну часткову власність 
земельну ділянку площею 0,0650 га (кадастровий номер 3510300000:13:574:0008) в 
м. Олександрії по вул. Аджамській, 14 за рахунок земель запасу житлової та громадської 
забудови Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Шумилу Леоніду Петровичу необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

1.7) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с. Головківці по вул. 
Набережній, 36. 

Передати БЕРЕЖНІЙ Олені Миколаївні у власність земельну ділянку площею 0,2500 га 
(кадастровий номер 3520382100:51:000:1125) в с. Головківці по вул. Набережній, 36 за 
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської територіальної 
громади для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

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

1.8) Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність 
земельних ділянок в с. Головківці по вул. Центральній, 277. 

Передати КУЗЬМЕНКО Лідії Іванівні у власність земельну ділянку площею 0,0868 га 
(кадастровий номер 3520382100:51:000:1133) в с. Головківці по вул. Центральній, 277 за 
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської територіальної 
громади для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

Передати КУЗЬМЕНКО Лідії Іванівні у власність земельну ділянку площею 0,8812 га 
(кадастровий номер 3520382100:51:000:1138) в с. Головківці по вул. Центральній (біля 
будинку № 277) за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення 
Олександрійської територіальної громади для ведення особистого селянського господарства.  

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

1.9) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с. Головківці по 
вул. Мічуріна, 72. 
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Передати КОВАЛЕНКУ Анатолію Семеновичу у власність земельну ділянку 
площею 0,2500 га (кадастровий номер 3520382100:51:000:1121) в с. Головківці по 
вул. Мічуріна, 72 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

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

1.10) Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність 
земельної ділянки в с. Головківці по вул. Мічуріна, 72. 

Передати КОВАЛЕНКУ Анатолію Семеновичу у власність земельну ділянку 
площею 1,1326 га (кадастровий номер 3520382100:51:000:1126) в с. Головківці по 
вул. Мічуріна, 72 за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення 
Олександрійської територіальної громади для ведення особистого селянського господарства.  

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

1.11) Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність 
земельної ділянки в м. Олександрії по вул. Шевченка, 55. 

Передати ФРІДМАНУ Сергію Вікторовичу у власність земельну ділянку 
площею 0,0595 га (кадастровий номер 3510300000:03:217:0023) в м. Олександрії по 
вул. Шевченка, 55 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

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

1.12) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с. Марто-Іванівці по вул. 
Степовій, 24. 

Передати КРЯЧКУ Віталію Ігоровичу у власність земельну ділянку площею 0,0845 га 
(кадастровий номер 3510390400:57:000:0033) в с. Марто-Іванівці по вул. Степовій, 24 за 
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської територіальної 
громади для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

Крячку Віталію Ігоровичу необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

1.13) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Олександрії по вул. 
Айвазовського, 41. 

Передати ГНАТЧЕНКО Світлані Михайлівні у власність земельну ділянку 
площею 0,0490 га (кадастровий номер 3510300000:10:528:0014) в м. Олександрії по 
вул. Айвазовського, 41 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Гнатченко Світлані Михайлівні необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

1.14) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с. Марто-Іванівці по вул. 
Конєва, 42. 

Передати ПІКУЛЬ Євдокії Пилипівні у власність земельну ділянку площею 0,0839 га 
(кадастровий номер 3510390400:57:000:0131) в с. Марто-Іванівці по вул. Конєва, 42 за 
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської територіальної 
громади для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

Пікуль Євдокії Пилипівні необхідно зареєструвати право власності на земельну ділянку 
в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 
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1.15) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с. Марто-Іванівці по вул. 
Гороновича, 9. 

Передати ЧМИХАЛОВІЙ Тетяні Павлівні у власність земельну ділянку 
площею 0,0865 га (кадастровий номер 3510390400:57:000:0129) в с. Марто-Іванівці по 
вул. Гороновича, 9 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Чмихаловій Тетяні Павлівні необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

1.16) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Олександрії по пров. 
Тихому, 3. 

Передати ШМАКОВІЙ Тетяні Володимирівні у власність земельну ділянку 
площею 0,0590 га (кадастровий номер 3510300000:13:524:0006) в м. Олександрії по 
пров. Тихому, 3 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

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

1.17) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Олександрії по вул. 
Чорноліській, 23. 

Передати ХМЕЛІВСЬКОМУ Дмитру Вікторовичу у власність земельну ділянку 
площею 0,0598 га (кадастровий номер 3510300000:09:347:0006) в м. Олександрії по 
вул. Чорноліській, 23 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

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

1.18) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Олександрії по вул. 
Ціолковського, 58. 

Передати КОТЛЯРУ Олександру Віталійовичу у власність земельну ділянку 
площею 0,0597 га (кадастровий номер 3510300000:09:366:0015) в м. Олександрії по 
вул. Ціолковського, 58 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

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

1.19) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Олександрії по вул. 
Осипенко, 89. 

Передати ТКАЧУК Ганні Олександрівні у власність земельну ділянку 
площею 0,0716 га (кадастровий номер 3510300000:04:139:0012) в м. Олександрії по 
вул. Осипенко, 89 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

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

1.20) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с. Марто-Іванівці по вул. 
Самохвалова, 66. 
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Передати ГРУЗИНУ Віталію Івановичу у власність земельну ділянку площею 0,1554 га 
(кадастровий номер 3510390400:57:000:0132) в с. Марто-Іванівці по вул. Самохвалова, 66 за 
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської територіальної 
громади для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

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

1.21) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с. Ізмайлівці по 
вул. Центральній, 74. 

Передати БАШТІ Ніні Іванівні у власність земельну ділянку площею 0,2500 га 
(кадастровий номер 3520383500:51:000:0142) в с. Ізмайлівці по вул. Центральній, 74 за 
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської територіальної 
громади для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

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

1.22) Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність 
земельної ділянки в с. Ізмайлівці по вул. Центральній, 74. 

Передати БАШТІ Ніні Іванівні у власність земельну ділянку площею 0,0700 га 
(кадастровий номер 3520383500:51:000:0151) в с. Ізмайлівці по вул. Центральній, 74 за 
рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної 
громади для ведення особистого селянського господарства.  

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

1.23) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Олександрії по 
вул. Франка, 134. 

Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 21.07.2017 (номер запису про 
інше речове право 21500196 від 21.07.2017), укладеного з Єгоровим Іваном 
Володимировичем, в м. Олександрії по вул. Франка, 134 площею 0,1000 га (кадастровий 
номер 3510300000:08:476:0007), у зв’язку з передачею у власність.  

Передати ЄГОРОВУ Івану Володимировичу у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га (кадастровий номер 3510300000:08:476:0007) в м. Олександрії по 
вул. Франка, 134 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Єгорову Івану Володимировичу необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

1.24) Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність 
земельних ділянок в с. Головківці по вул. Центральній, 38 та по вул. Центральній (біля 
будинку № 38). 

Передати ЛИТВИНУ Олександру Вадимовичу у власність земельну ділянку 
площею 0,2500 га (кадастровий номер 3520382100:51:000:1139) в с. Головківці по 
вул. Центральній, 38 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати ЛИТВИНУ Олександру Вадимовичу у власність земельну ділянку 
площею 2,0000 га (кадастровий номер 3520382100:02:000:1282) в с. Головківці по 
вул. Центральній (біля будинку № 38) за рахунок земель запасу сільськогосподарського 
призначення Олександрійської територіальної громади для ведення особистого селянського 
господарства.  

Литвину Олександру Вадимовичу необхідно зареєструвати право власності на земельні 
ділянки в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 
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1.25) Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність 
земельної ділянки в с. Ізмайлівці по вул. Центральній, 1а. 

Передати РОГОЗІ Віктору Миколайовичу у власність земельну ділянку 
площею 0,2500 га (кадастровий номер 3520383500:51:000:0157) в с. Ізмайлівці по 
вул. Центральній, 1а рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

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

1.26) Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність 
земельної ділянки в с. Пустельникове по вул. Лісовій, 2. 

Передати УШАКОВІЙ Наталії Іванівні у власність земельну ділянку площею 1,0000 га 
(кадастровий номер 3520383500:02:000:0835) в с. Пустельникове по вул. Лісовій, 2 за 
рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної 
громади для ведення особистого селянського господарства.  

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

1.27) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с. Головківці по 
вул. Набережній, 74. 

Передати ШЕВЧЕНКО Людмилі Іванівні у власність земельну ділянку площею 0,2500 
га (кадастровий номер 3520382100:51:000:1134) в с. Головківці по вул. Набережній, 74 за 
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської територіальної 
громади для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

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

1.28) Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність 
земельної ділянки поруч з с. Олександро-Степанівкою в обслуговуючому кооперативі 
«Садово-городнє товариство «Уют» (вул. Сонячна ділянка № 75). 

Передати БОНДАРЕНКУ Михайлу Сергійовичу у власність земельну ділянку 
площею 0,1200 га (кадастровий номер 3510390400:02:000:0246) поруч з с. Олександро-
Степанівкою в обслуговуючому кооперативі «Садово-городнє товариство «Уют» 
(вул. Сонячна ділянка № 75) за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення 
Олександрійської територіальної громади для ведення садівництва.  

Бондаренку Михайлу Сергійовичу необхідно зареєструвати право власності на 
земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

1.29) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Олександрії по 
вул. Чехова, 11. 

Передати СМІШКУ Артему Олексійовичу у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га (кадастровий номер 3510300000:14:625:0014) в м. Олександрії по 
вул. Чехова, 11 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської 
територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Смішку Артему Олексійовичу необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

1.30) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Олександрії по 
вул. Айвазовського, 33. 

Передати МОТУЗ Руслані Олексіївні у власність земельну ділянку площею 0,0574 га 
(кадастровий номер 3510300000:10:528:0015) в м. Олександрії по вул. Айвазовського, 33 за 
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської територіальної 
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громади для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

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

1.31) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Олександрії по вул. 
Говорова, 10. 

Передати КОСИКУ Олегу Володимировичу (1/4 частки) та КОСИК Наталії 
Володимирівні (3/4 частки) у спільну часткову власність земельну ділянку площею 0,0783 га 
(кадастровий номер 3510300000:09:464:0005) в м. Олександрії по вул. Говорова, 10 за 
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської територіальної 
громади для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

Косику Олегу Володимировичу та Косик Наталії Володимирівні необхідно 
зареєструвати право власності на земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно. 

1.32) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Олександрії по пров. 
Верхньому, 1. 

Передати ЛЕЩЕНКО Валентині Михайлівні у власність земельну ділянку 
площею 0,0628 га (кадастровий номер 3510300000:11:513:0004) в м. Олександрії по 
пров. Верхньому, 1 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

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

1.33) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Олександрії по 
вул. Миру, 35. 

Передати АХМЕДОВУ Андрію Тахмазовичу у власність земельну ділянку 
площею 0,0936 га (кадастровий номер 3510300000:09:439:0025) в м. Олександрії по 
вул. Миру, 35 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської 
територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Ахмедову Андрію Тахмазовичу необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

1.34) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Олександрії по пров. 
Костянтина Заслонова, 43. 

Передати СЕМЕНОВІЙ Катерині Петрівні у власність земельну ділянку 
площею 0,0593 га (кадастровий номер 3510300000:04:111:0008) в м. Олександрії по 
пров. Костянтина Заслонова, 43 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Семеновій Катерині Петрівні необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

1.35) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Олександрії по пров. 
Траспортному, 28. 

Передати ВЛАСОВІЙ Ользі Вікторівні у власність земельну ділянку площею 0,0456 га 
(кадастровий номер 3510300000:02:099:0012) в м. Олександрії по пров. Траспортному, 28 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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Власовій Ользі Вікторівні 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 
2.1) Погодити ДУБИНІ Галині Іванівні у власність місце розташування земельної 

ділянки орієнтовною площею 0,0552 га в м. Олександрії по вул. Іллі Звєрєва, 5а 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. 

Дубині Галині Іванівні необхідно у 6-місячний термін оформити проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на затвердження. 

2.2) Погодити КВАШУК Наталії Сергіївні у власність місця розташування земельної 
ділянки орієнтовною площею 0,1084 га в сел. Олександрійському по вул. Андрія Ковтуна, 29 
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. 

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

2.3) Погодити БОНДАРЕНКО Наталії Борисівні, учаснику бойових дій, у власність 
місце розташування земельної ділянки орієнтовною площею 0,1000 га в м. Олександрії по 
пров. Златопіль, 7 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. 

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

2.4) Погодити КОКОТ Анні Іванівні, учаснику бойових дій, у власність місце 
розташування земельної ділянки орієнтовною площею 0,1000 га в м. Олександрії по 
вул. Незалежності, 13 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. 

Кокот Анні Іванівні необхідно у 6-місячний термін оформити проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на затвердження. 

2.5) Погодити ГУБІ Тетяні Василівні, учаснику бойових дій, у власність місце 
розташування земельної ділянки орієнтовною площею 0,1000 га в м. Олександрії по 
пров. Росинському, 7 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. 

Губі Тетяні Василівні необхідно у 6-місячний термін оформити проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на затвердження. 

2.6) Погодити ГУБІ Андрію Сергійовичу, учаснику бойових дій, у власність місце 
розташування земельної ділянки орієнтовною площею 0,1000 га в м. Олександрії по 
пров. Росинському, 3 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. 
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Губі Андрію Сергійовичу необхідно у 6-місячний термін оформити проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на 
затвердження. 

2.7) Погодити МАРКІР’ЄВУ Андрію Вікторовичу, учаснику бойових дій, у власність 
місце розташування земельної ділянки орієнтовною площею 0,1000 га в м. Олександрії по 
пров. Росинському, 11 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. 

Маркір’єву Андрію Вікторовичу необхідно у 6-місячний термін оформити проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на 
затвердження. 

2.8) Погодити ПОЛІІТУ Владиславу Олеговичу, учаснику бойових дій, у власність 
місце розташування земельної ділянки орієнтовною площею 0,1000 га в м. Олександрії по 
вул. Донецькій, 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. 

Полііту Владиславу Олеговичу необхідно у 6-місячний термін оформити проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на 
затвердження. 

2.9) Погодити КРИВОРУЧКО Тетяні Миколаївні у власність місце розташування 
земельної ділянки орієнтовною площею 0,9097 га в с. Головківці по вул. Миру, 126 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. 

Криворучко Тетяні Миколаївні необхідно у 6-місячний термін оформити проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на 
затвердження. 

2.10) Погодити ЛІСОВЕНКУ Дмитру Вадимовичу у власність місця розташування 
земельної ділянки орієнтовною площею 0,2500 га в с. Королівці по вул. Вишневій (біля 
будинку № 4) 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. 

Лісовенку Дмитру Вадимовичу необхідно у 6-місячний термін оформити проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на 
затвердження. 

2.11) Відмовити ДОРОШЕНКУ Гордєю Олександровичу у погодженні у власність 
місця розташування земельної ділянки орієнтовною площею 2,0 га біля земельної ділянки 
(кадастровий номер 3510390400:02:000:0002) 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»). 

2.12) Відмовити КОГУТУ Нікіті Олександровичу у погодженні у власність місця 
розташування земельної ділянки орієнтовною площею 2,0 га біля земельної ділянки 
(кадастровий номер 3510390400:02:000:0002) 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 
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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»). 

2.13) Погодити КУРУПУ Богдану Анатолійовичу у власність місце розташування 
земельної ділянки орієнтовною площею 0,1000 га в м. Олександрії по 
вул. Кременчуцькій, 346 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. 

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

2.14) Відмовити ДРОБОТ Світлані Анатоліївні у погодженні у власність місця 
розташування земельної ділянки орієнтовною площею 0,1000 га в м. Олександрії по 
пров. Брюллова, 10/3 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. 

2.15) Відмовити ПОРОЛІ Миколі Миколайовичу у погодженні у власність місця 
розташування земельної ділянки орієнтовною площею 0,0840 га 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. 

2.16) Відмовити ХОРОЛЬСЬКОМУ Михайлу Павловичу у погодженні у власність 
місця розташування земельної ділянки орієнтовною площею 0,1000 га в м. Олександрії по 
вул. Франка (суміжно з садибою № 143) для індивідуального дачного будівництва за рахунок 
земель запасу рекреаційного призначення Олександрійської територіальної громади у зв’язку 
з невідповідністю містобудівній документації (зонінг Р-3, рекреаційне призначення 
загального користування). 

2.17) Відмовити КАЛІНАЧЕНКО Олені Володимирівні у погодженні у власність місця 
розташування земельної ділянки орієнтовною площею 0,0508 га в м. Олександрії по 
вул. Яблуневій (суміжно з садибою № 50) 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 згоди власника садиби по вул. Яблуневій, 52. 

2.18) Відмовити ТАРАНЕНКО Анастасії Миколаївні у погодженні у власність місця 
розташування земельної ділянки орієнтовною площею 0,1000 га в м. Олександрії по 
вул. Південній (суміжно з садибою № 6) 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 
невідповідністю містобудівній документації. 

2.19) Погодити КУПРИЯНЧИК Оксані Миколаївні у власність місце розташування 
земельної ділянки орієнтовною площею 0,2557 га в с. Головківці по вул. Набережній, 30 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. 

Куприянчик Оксані Миколаївні необхідно у 6-місячний термін оформити проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на 
затвердження. 

2.20) Погодити ДЕРДАКУ Ярославу Олександровичу у власність місце розташування 
земельної ділянки орієнтовною площею 0,6000 га в с. Головківці по вул. Соборній, 12а 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. 

Дердаку Ярославу Олександровичу необхідно у 6-місячний термін оформити проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на 
затвердження. 

2.21) Погодити НЕЖУРІ Людмилі Леонідівні у власність місце розташування земельної 
ділянки орієнтовною площею 0,2315 га в с. Головківці по вул. Набережній, 11 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. 

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

 
3) Відмовити ПАВЛОВІЙ Вікторії Юріївні у продовженні терміну на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1000 га в 
м. Олександрії пров. Брюллова, 10/2 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), наданий рішенням міської ради 
від 05.07.2019 № 751 «Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм 
безоплатної приватизації» у зв’язку з відсутністю детального плану забудови території. 

 
4) Внести зміни до підпунктів 42, 43 пункту 1 рішення міської ради від 29.12.2003 

№ 387 «Про розгляд заяв громадян», уточнивши частку, площу, кадастровий номер 
земельної ділянки, та викласти дані підпункти у редакції: 

«1. Передати безоплатно у власність за рахунок земель житлової та громадської 
забудови ( у т. ч. під житловою забудовою)присадибні земельні ділянки громадянам: 

 
 

№№ 
п/п Прізвище, ім’я, по-батькові Адреса Площа, 

кв.м 
…    

42. ЩЕРБИНІ Миколі Андрійовичу (1/2 частки 
земельної ділянки кадастровий номер 
3510300000:01:039:0021) 

вул. Гоголя, 21 575,0 

43. МИКИТИШИНІЙ Людмилі Володимирівні (1/2 
частки земельної ділянки кадастровий номер 
3510300000:01:039:0021) 

вул. Гоголя, 21 575,0 

…    
 
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. 

 
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 


