
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

від «___» ___________ 2019 року № ___ 
 

м. Олександрія 
 
Про відчуження 1/2 частки житлового  
будинку по вул. Пилипа Гриценка, 56 

 
Відповідно до ст. 26, пп.1 п. а) ч.1 ст. 33, ст.ст. 52, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.ст. 12, 19, 20, 35, 40, 118, 121, 126 Земельного кодексу 
України, враховуючи подані заяви, 
 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 
 

1. Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту: 
 

1) Надати дозвіл здійснити відчуження УДОВІЧЕНКО Ірині Григорівні 1/2 частки 
житлового будинку загальною площею 118,3 кв.м за адресою: м. Олександрія, вул. Пилипа 
Гриценка, 56, що знаходиться у зруйнованому стані, яка за рішенням Олександрійського 
міськрайонного суду Кіровоградської області від 05.11.2007 визнана відумерлою спадщиною 
та передана у комунальну власність територіальної громади м. Олександрії в особі 
Олександрійської міської ради.    

Визначити ціну продажу 1/2 частки житлового будинку по вул. Пилипа Гриценка, 56 у 
розмірі 1 (однієї) гривні без врахування ПДВ. 

Доручити начальнику управління приватизації, оренди майна та землі міської ради 
Купченку Олександру Павловичу підписати договір купівлі-продажу 1/2 частки житлового 
будинку по вул. Пилипа Гриценка, 56 від імені Олександрійської міської ради. 

Всі витрати, пов’язані з посвідченням договору нотаріусом, провести за рахунок коштів 
міського бюджету. 

2) Надати УДОВІЧЕНКО Ірині Григорівні дозвіл на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,1000 га за адресою: вул. Пилипа Гриценка, 56. 

Удовіченко Ірині Григорівні необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки. 

Вважати таким, що втратив чинність, підпункт 980 пункту 1 рішення виконавчого 
комітету від 22.01.1998 № 24 «Про передачу у приватну власність та постійне користування 
земельних ділянок громадянам міста» щодо передачі Васіній Надії Максимівні присадибної 
земельної ділянки площею 500,0 кв.м по вул. Пилипа Гриценка, 56. 

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. 
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2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Давиденко Л.В. 
 
 
 
 
 
Міський голова С. ЦАПЮК 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету В. ЧЕБОТАРЬОВ 


