
 

 

 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» ___________ 2019 року № ___ 

м. Олександрія 
 
Про оформлення права власності  
на нерухоме майно 
  

Відповідно до ст.ст. 319, 364 Цивільного кодексу України, ст.ст. 30, 52 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.7 ст.18 Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», враховуючи проведену 
технічну інвентаризацію,   

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 
 

1. Оформити право власності на нежитлове приміщення, відповідно до чинного 
законодавства про реєстрацію речових прав на нерухоме майно, за адресою: вул. Лесі 
Українки, 28, сел. Пантаївка, м. Олександрія, загальною площею 65,7 кв.м, на територіальну 
громаду м. Олександрії в особі Олександрійської міської ради. 

 
2. Оформити право власності на нежитлове приміщення, відповідно до чинного 

законодавства про реєстрацію речових прав на нерухоме майно, за адресою: пл. Соборна, 10, 
м. Олександрія, загальною площею 183,1 кв.м, на територіальну громаду м. Олександрії в 
особі Олександрійської міської ради. 

 
3. Оформити право власності на нежитлове приміщення, відповідно до чинного 

законодавства про реєстрацію речових прав на нерухоме майно, за адресою: вул. 6 – го 
Грудня, 137, м. Олександрія, загальною площею 166,4 кв.м, на територіальну громаду 
м. Олександрії в особі Олександрійської міської ради. 

 
4. Оформити право власності на нежитлові будівлі, відповідно до чинного 

законодавства про реєстрацію речових прав на нерухоме майно, за адресою: 
вул. Шевченка, 85, загальною площею 551,0 кв.м, на територіальну громаду м. Олександрії в 
особі Олександрійської міської ради. 

 
5. Оформити право власності на нежитлове приміщення, відповідно до чинного 

законодавства про реєстрацію речових прав на нерухоме майно, за адресою: 
вул. Першотравнева, 53, загальною площею 403,5 кв.м, на територіальну громаду 
м. Олександрії в особі Олександрійської міської ради. 

 
6. Оформити право власності на нежитлове приміщення, відповідно до чинного 

законодавства про реєстрацію речових прав на нерухоме майно, за адресою: 
просп. Соборний, 117, загальною площею 314,5 кв.м, на територіальну громаду 
м. Олександрії в особі Олександрійської міської ради. 
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7. Уповноважити управління приватизації, оренди майна та землі Олександрійської 
міської ради зареєструвати право власності на нерухоме майно, вказане в пунктах 1 – 6. 

 
8. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради Давиденко Л.В. 
 
 
 
 
 
Міський голова  Степан ЦАПЮК 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету  Володимир ЧЕБОТАРЬОВ 


