
 

 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
від «___» ___________ 2022 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: 
а) Передати ЦИМІ Валентину Івановичу (1/3 частки) у спільну часткову власність 

земельну ділянку площею 0,0545 га (кадастровий номер 3510300000:10:396:0054) в 
м. Олександрії по вул. Шевченка, 143 за рахунок земель запасу житлової та громадської 
забудови Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

Цимі Валентину Івановичу 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 с. Олександро-Степанівці по 
вул. Зарічній, 14. 

Передати ШКУРЕНКО Юлії Ігорівні у власність земельну ділянку площею 0,1697 га 
(кадастровий номер 3510390400:02:000:0093) в с. Олександро-Степанівці по вул. Зарічній, 14 
за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської територіальної 
громади для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка). 

Шкуренко Юлії Ігорівні 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 м. Олександрії по вул. Холодноярській, 17. 

Передати ДМИТРИКУ Івану Володимировичу у власність земельну ділянку 
площею 0,0605 га (кадастровий номер 3510300000:01:047:0020) в м. Олександрії по 
вул. Холодноярській, 17 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

Дмитрику Івану Володимировичу 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. Олександрії по вул. Тургенєва, 15. 

Передати ГОЛОВАЙ Сніжані Сергіївні у власність земельну ділянку площею 0,0652 га 
(кадастровий номер 3510300000:05:138:0017) в м. Олександрії по вул. Тургенєва, 15 за 
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рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської територіальної 
громади для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка). 

Головай Сніжані Сергіївні 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. Олександрії по вул. Діброви, 52. 

Передати УРСАТОМУ Василю Антоновичу у власність земельну ділянку 
площею 0,0790 га (кадастровий номер 3510300000:11:271:0049) в м. Олександрії по 
вул. Діброви, 52 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

Урсатому Василю Антоновичу необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

д) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Олександрії по пров. Виборзькому, 20. 

Передати ЛУК’ЯНЕНКО Галині Степанівні у власність земельну ділянку 
площею 0,0710 га (кадастровий номер 3510300000:09:523:0016) в м. Олександрії по 
пров. Виборзькому, 20 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

Лук’яненко Галині Степанівні 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 м. Олександрії в обслуговуючому 
кооперативі «Садівниче товариство «Пролісок» (ділянка № 45). 

Передати ГОРОВЕЦЬКОМУ Андрію Івановичу у власність земельну ділянку 
площею 0,0981 га (кадастровий номер 3510300000:12:580:0001) в м. Олександрії в 
обслуговуючому кооперативі «Садівниче товариство «Пролісок» (ділянка № 45) за рахунок 
земель запасу сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної 
громади для ведення індивідуального садівництва. 

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

є) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Олександрії в обслуговуючому 
кооперативі «Садівниче товариство «Пролісок» (ділянка №№ 27, 28). 

Передати ГОРОВЕЦЬКІЙ Жанні Віталіївні у власність земельну ділянку 
площею 0,1167 га (кадастровий номер 3510300000:12:573:0004) в м. Олександрії в 
обслуговуючому кооперативі «Садівниче товариство «Пролісок» (ділянка №№ 27, 28) за 
рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної 
громади для ведення індивідуального садівництва. 

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

ж) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Олександрії по вул. Веселковій, 8. 

Передати КІСЄЛЬОВУ Костянтину Івановичу у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га (кадастровий номер 3510300000:10:346:0016) в м. Олександрії по 
вул. Веселковій, 8 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

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

з) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Олександрії по Знам’янській площі, 8. 
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Передати СУХАЦЬКІЙ Валентині Федорівні у власність земельну ділянку 

площею 0,0604 га (кадастровий номер 3510300000:09:319:0015) в м. Олександрії по 
Знам’янській площі, 8 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

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

и) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в сел. Олександрійському по вул. Любові 
Шевцової , 32. 

Передати БУЙВАЛЕНКО Катерині Дмитрівні у власність земельну ділянку 
площею 0,1440 га (кадастровий номер 35103453000:50:000:0215) в сел. Олександрійському 
по вул. Любові Шевцової , 32 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

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

і) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Олександрії по вул. Таврійській, 79. 

Передати СИЧОВУ Ігорю Прохоровичу (1/2 частки) у спільну часткову власність 
земельну ділянку площею 0,1000 га (кадастровий номер 3510300000:10:400:0082) в 
м. Олександрії по вул. Таврійській, 79 за рахунок земель запасу житлової та громадської 
забудови Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

Сичову Ігорю Прохоровичу 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. Олександрії по вул. Заводській, 64. 

Передати ЗАБОЛОТНІЙ Любові Валентинівні (19/40 частки) та ЛУЦЕНКО Людмилі 
Володимирівні (21/40 частки) у спільну часткову власність земельну ділянку 
площею 0,0824 га (кадастровий номер 3510300000:07:242:0011) в м. Олександрії по 
вул. Заводській, 64 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

Заболотній Любові Валентинівні та Луценко Людмилі Володимирівні 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. Олександрії в обслуговуючому 
кооперативі «Садівниче товариство «Пролісок» (ділянка № 53). 

Передати МАЛЬОВАНІЙ Катерині Іванівні у власність земельну ділянку 
площею 0,0830 га (кадастровий номер 3510300000:12:581:0006) в м. Олександрії в 
обслуговуючому кооперативі «Садівниче товариство «Пролісок» (ділянка № 53) за рахунок 
земель запасу сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної 
громади для ведення індивідуального садівництва. 

Мальованій Катерині Іванівні 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 м. Олександрії в обслуговуючому 
кооперативі «Садівниче товариство «Пролісок» (ділянка № 46). 

Передати ШЕВЧЕНКО Ользі Іванівні у власність земельну ділянку площею 0,0912 га 
(кадастровий номер 3510300000:12:580:0002) в м. Олександрії в обслуговуючому 
кооперативі «Садівниче товариство «Пролісок» (ділянка № 46) за рахунок земель запасу 
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сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної громади для ведення 
індивідуального садівництва. 

Шевченко Ользі Іванівні 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 м. Олександрії по вул. Таврійській, 26. 

Передати ТКАЧЕНКО Ларисі Василівні (2/3 частки) у спільну часткову власність 
земельну ділянку площею 0,1000 га (кадастровий номер 3510300000:10:393:0038) в 
м. Олександрії по вул. Таврійській, 26 за рахунок земель запасу житлової та громадської 
забудови Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

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

м) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Олександрії по вул. Санітарній, 6. 

Передати ДОМОРАЦЬКІЙ Катерині Віталіївні у власність земельну ділянку 
площею 0,0776 га (кадастровий номер 3510300000:03:188:0043) в м. Олександрії по 
вул. Санітарній, 6 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

Доморацькій Катерині Віталіївні 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. Олександрії по вул. Космічній, 79. 

Передати БІЛИКУ Сергію Степановичу у власність земельну ділянку площею 0,0797 га 
(кадастровий номер 3510300000:16:682:0007) в м. Олександрії по вул. Космічній, 79 за 
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської територіальної 
громади для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка). 

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

о) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) в с. Головківці по вул. Центральній, 96. 

Передати ЛАЗАРЕНКО Наталії Романівні у власність земельну ділянку 
площею 0,0800 га (кадастровий номер 3520382100:51:000:1201) в с. Головківці по 
вул. Центральній, 96 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

Передати ЛАЗАРЕНКО Наталії Романівні у власність земельну ділянку 
площею 0,5000 га (кадастровий номер 3520382100:51:000:1188) в с. Головківці по 
вул. Центральній, 96 за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення 
Олександрійської територіальної громади для ведення особистого селянського господарства. 

Лазаренко Наталії Романівні необхідно зареєструвати право власності на земельні 
ділянки в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

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

земельних ділянок 
а) Погодити ФЕДЧЕНКУ Миколі Степановичу у власність місце розташування 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,3270 га в с. Піщаному Броді по 
вул. Олександрійській, 24 для ведення особистого селянського господарства за рахунок 
земель запасу сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної 
громади та надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки. 
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Федченку Миколі Степановичу необхідно у 6-місячний термін оформити проєкт 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на 
затвердження. 

б) Погодити ШПАК Вікторії Сергіївні у власність місце розташування земельної 
ділянки орієнтовною площею 0,2500 га в с. Ізмайлівці по вул. Озерній для будівництва і 
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 проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки. 

Шпак Вікторії Сергіївні необхідно у 6-місячний термін оформити проєкт землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на затвердження. 

в) Погодити ШПАК Вікторії Сергіївні у власність місце розташування земельної 
ділянки орієнтовною площею 0,3874 га в с. Ізмайлівці по вул. Озерній для ведення 
особистого селянського господарства за рахунок земель запасу сільськогосподарського 
призначення Олександрійської територіальної громади та надати дозвіл на розробку проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

Шпак Вікторії Сергіївні необхідно у 6-місячний термін оформити проєкт землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на затвердження. 

г) Погодити БЕНДЕРОВІЙ Ірині Миколаївні, матері загиблого учасника бойових дій, у 
власність місце розташування земельної ділянки орієнтовною площею 0,1000 га в 
м. Олександрії по вул. Максима Бендерова, 193 для будівництва і 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 проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

Бендеровій Ірині Миколаївні необхідно у 6-місячний термін оформити проєкт 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на 
затвердження. 

ґ) Відмовити КОЗИРУ Сергію Андрійовичу у погодженні у власність місця 
розташування земельної ділянки орієнтовною площею 2,0000 га в с. Ізмайлівці для ведення 
особистого селянського господарства за рахунок земель запасу Олександрійської 
територіальної громади у зв’язку з невідповідністю містобудівній документації. 

д) Погодити ЩУПЦІ Максиму Володимировичу, учаснику бойових дій, у власність 
місце розташування земельної ділянки орієнтовною площею 0,1000 га в м. Олександрії по 
вул. Онуфрієвській, 9 для будівництва і 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 проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

Щупці Максиму Володимировичу необхідно у 6-місячний термін оформити проєкт 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на 
затвердження. 

е) Погодити СОРОКУН Ользі Степанівні у власність місце розташування земельної 
ділянки орієнтовною площею 0,2358 га в с. Ізмайлівці по вул. Центральній, 58 для ведення 
особистого селянського господарства за рахунок земель запасу сільськогосподарського 
призначення Олександрійської територіальної громади та надати дозвіл на розробку проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

Сорокун Ользі Степанівні необхідно у 6-місячний термін оформити проєкт 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на 
затвердження. 

є) Погодити СОРОКУНУ Олександру Миколайовичу у власність місце розташування 
земельної ділянки орієнтовною площею 0,6002 га в с. Ізмайлівці по вул. Шевченка, 2 для 
ведення особистого селянського господарства за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної громади та надати 
дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 
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Сорокуну Олександру Миколайовичу необхідно у 6-місячний термін оформити проєкт 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на 
затвердження. 

ж) Погодити ШКВИРІ Наталії Григорівні у власність місце розташування земельної 
ділянки орієнтовною площею 0,1000 га в м. Олександрії по вул. Максима Бендерова, 195 для 
будівництва і 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 проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки. 

Шквирі Наталії Григорівні необхідно у 6-місячний термін оформити проєкт 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на 
затвердження. 

 
3) Затвердити СКИРТЕНКУ Валерію Миколайовичу проект землеустрою по зміні 

цільового призначення земельної ділянки в м. Олександрії по вул. Анатолія Кохана, 5-б. 
Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,0427 га (кадастровий 

номер 3510300000:10:393:0028) в м. Олександрії по вул. Анатолія Кохана, 5-б, що перебуває 
у приватній власності Скиртенка Валерія Миколайовича згідно витягу з Державно реєстру 
речових прав на нерухоме майно (індексний номер у реєстрі 2084527 від 25.05.2017), з 
«КВЦПЗ 02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка)» на «КВЦПЗ 03.10 Для будівництва та 
обслуговування будівель ринкової інфроструктури». 

 
4) Продовжити ТЕРЕНТЬЄВУ Роману Олександровичу, учаснику бойових дій, на 

6 (шість) місяців з дати прийняття рішення термін на розробку проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,1000 га в 
м. Олександрії по вул. Донецькій, 17, наданий рішенням міської ради від 23.01.2015 № 1544 
«Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок учасникам антитерористичної операції». 

Терентьєву Роману Олександровичу необхідно протягом 6 місяців оформити 
документацію із землеустрою та надати її міській раді на затвердження. 

 
5) Вважати таким, що втратив чинність, пункт 2 розділу 5 рішення Олександрійської 

міської ради від 29.04.2015 № 1638 « Про розгляд земельних питань» щодо погодження у 
власність земельної ділянки по вул. Онуфрієвській, 9 учаснику антитерористичної операції 
ГОЛОСЕНКУ Денису Вадимовичу. 

 
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 


