
 

 

 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» ___________ 2019 року № ___ 

м. Олександрія 
 
Про передачу земельної ділянки у  
власність ОСББ «Фенікс-Олександрія» 

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

самоврядування в Україні», Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про 
особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», ст.ст. 12, 42  
Земельного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 № 301 
«Про затвердження Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків», враховуючи 
подану заяву, 

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 
          

1. Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту:  
 
1) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельної 

ділянки по вул. Григорія Сокальського, 42. 
Передати об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «ФЕНІКС-

ОЛЕКСАНДРІЯ» у власність земельну ділянку площею 0,4949 га за адресою: 
м. Олександрія, вул. Григорія Сокальського, 42 (кадастровий номер 3510300000:11:263:0044) 
для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку за рахунок земель 
запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради. 

Об’єднанню  співвласників  багатоквартирного  будинку  «Фенікс-Олександрія»   
необхідно   зареєструвати право власності на  земельну ділянку та забезпечити декларування 
та сплату земельного податку за земельну ділянку. 

Визначити вихідні дані для нарахування земельного податку по вул. Григорія 
Сокальського, 42:  

- загальна площа будинку згідно з актом передачі від 04.05.2016 - 10878,2 кв.м,  
- частка нежитлового приміщення площею 55,1 кв.м – 0,5%. 
2) Припинити право комунальної власності територіальної громади м. Олександрії в 

особі Олександрійської міської ради на житловий будинок з вбудованим нежитловим 
приміщенням. 

Визнати таким, що втратило чинність, свідоцтво про право власності  на житловий 
будинок з вбудованим нежитловим приміщенням від 02.09.2005, видане на підставі рішення 
виконавчого комітету Олександрійської міської ради від 04.08.2005 № 587. 

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       Степан ЦАПЮК 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету       Володимир ЧЕБОТАРЬОВ 


