
 
 

РІШЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
  

____________________ СЕСІЇ 
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 
від «___» ___________ 2020 року № ___ 
 

м. Олександрія 
 
Про викуп земельних ділянок 

 
Відповідно до ст. 26, пп. 1 п. а) ч. 1 ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування 

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

 
МІСЬКА  РАДА  ВИРІШИЛА: 

 
1. Надати дозвіл ПЕТРОХАЛКО Олені Володимирівні на викуп земельної ділянки за 

адресою: просп. Соборний, 47 площею 0,0282 га (кадастровий номер 
3510300000:04:231:0007) для обслуговування будівлі. 

Управлінню приватизації, оренди майна та землі міської ради: 
- укласти договір з Петрохалко Оленою Володимирівною про оплату авансового 

внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки; 
- організувати проведення експертної грошової оцінки вищевказаної земельної ділянки, 

суб’єкта оціночної діяльності визначити за конкурсом; 
- після проведення оцінки подати на затвердження міської ради висновок про експертну 

грошову вартість земельної ділянки та визначити термін розстрочення розрахунків по 
договору купівлі-продажу земельної ділянки.  

2. Надати дозвіл ЧЕРЕДНИКУ Олександру Анатолійовичу, ЧЕРЕДНИК Аліні 
Вадимівні на викуп земельної ділянки за адресою: вул. Титова, 2/5 площею 0,0295 га  
(кадастровий номер 3510300000:11:388:0019) для будівництва і обслуговування нежитлового 
приміщення. 

Управлінню приватизації, оренди майна та землі міської ради: 
-  укласти договір з Чередником Олександром Анатолійовичем, Чередник Аліною 

Вадимівною про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки; 
- організувати проведення експертної грошової оцінки вищевказаної земельної ділянки, 

суб’єкта оціночної діяльності визначити за конкурсом; 
- після проведення оцінки подати на затвердження міської ради висновок про експертну 

грошову вартість земельної ділянки та визначити термін розстрочення розрахунків по 
договору купівлі-продажу земельної ділянки.  

3. Надати дозвіл ЛІМАНСЬКІЙ Оксані Петрівні на викуп земельної ділянки за 
адресою: вул. Садова, 56а площею 0,2294 га  (кадастровий номер 3510300000:11:502:0013) 
для обслуговування нежитлового приміщення. 

Управлінню приватизації, оренди майна та землі міської ради: 
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-  укласти договір з Ліманською Оксаною Петрівною про оплату авансового внеску в 
рахунок оплати ціни земельної ділянки; 

- організувати проведення експертної грошової оцінки вищевказаної земельної ділянки, 
суб’єкта оціночної діяльності визначити за конкурсом; 

- після проведення оцінки подати на затвердження міської ради висновок про експертну 
грошову вартість земельної ділянки та визначити термін розстрочення розрахунків по 
договору купівлі-продажу земельної ділянки.  

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. 

 
 
 
Міський голова                  Сергій КУЗЬМЕНКО 


