
 
 

РІШЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
  

____________________ СЕСІЇ 
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 
від __ ___________ 2019 року № ___ 
 

м. Олександрія 
 
Про відчуження житлового будинку 
по пров. Молодіжному, 6 

 
Відповідно до ст. ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст.ст. 12, 19, 127, 128 Земельного кодексу України, враховуючи рішення виконавчого 
комітету міської ради та висновки постійних комісій міської ради, 
 

МІСЬКА  РАДА  ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл КАТЕРЕНЮК Оксані Антонівні здійснити відчуження житлового 

будинку загальною площею 47,1 кв.м за адресою: м. Олександрія, пров. Молодіжний, 6, що 
знаходиться у напівзруйнованому стані, який за рішенням Олександрійського 
міськрайонного суду Кіровоградської області від 04.09.2018 по справі № 398/1117/18 
визнаний відумерлою спадщиною та переданий у комунальну власність територіальної 
громади м. Олександрії в особі Олександрійської міської ради.    

Визначити ціну продажу житлового будинку по пров. Молодіжному, 6 у розмірі 
ринкової вартості, визначеної за результатами незалежної оцінки, без врахування ПДВ. 

Доручити виконавчому комітету міської ради затвердити звіт про незалежну оцінку 
житлового будинку по пров. Молодіжному, 6. 

Доручити начальнику управління приватизації, оренди майна та землі міської ради 
Купченку Олександру Павловичу підписати договір купівлі-продажу житлового будинку по 
пров. Молодіжному, 6 від імені Олександрійської міської ради. 

Всі витрати, пов’язані з оцінкою, оформленням кадастрового номеру на земельну 
ділянку та посвідченням договору нотаріусом, покласти на покупця. 

2. Надати КАТЕРЕНЮК Оксані Антонівні дозвіл на проведення інвентаризації 
земельної ділянки комунальної власності за адресою: пров. Молодіжний, 6 та виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель для формування 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд  для подальшого внесення відомостей про земельну ділянку до Державного 
земельного кадастру. 

Катеренюк Оксані Антонівні необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів ради Давиденко Л.В. та постійну комісію міської 
ради з питань приватизації майна, житла, землі та регулювання земельних відносин. 
 
 
Міський голова С. ЦАПЮК 

П Р О Е К Т 


