
 
 

РІШЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
  

____________________ СЕСІЇ 
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 
від «___» ___________ 2021 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, рішення міської ради від 
29 січня 2021 року № 98 «Про затвердження передавального акта Звенигородської сільської 
ради», враховуючи рішення виконавчого комітету міської ради від 22.04.2021 № 357, від 
__________ № ___  та висновки постійних комісій міської ради, 

 
МІСЬКА  РАДА  ВИРІШИЛА: 

 
1. Змінити власника земельної ділянки за адресою: с. Марто-Іванівка, 

вул. Самохвалова, 28 площею 0,0368 га (кадастровий номер 3510390400:57:000:0056) з 
територіальної громади в особі Звенигородської сільської ради м. Олександрії 
Кіровоградської області на Олександрійську територіальну громаду в особі Олександрійської 
міської ради. 

2. Надати дозвіл ШКОЛІ Анатолію Олександровичу на викуп земельної ділянки за 
адресою: с. Марто-Іванівка, вул. Самохвалова, 28 площею 0,0368 га (кадастровий номер 
3510390400:57:000:0056) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 

Управлінню приватизації, оренди майна та землі міської ради: 
- укласти договір з Школою Анатолієм Олександровичем 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 ФЕДЮКУ Олександру Борисовичу на викуп земельної ділянки за 
адресою: м. Олександрія, вул. Шкільна, 9 площею 0,0467 га (кадастровий номер 
3510300000:01:044:0007) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 

Управлінню приватизації, оренди майна та землі міської ради: 
- укласти договір з Федюком Олександром Борисовичем 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.  
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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 


