
 

 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
від «___» ___________ 2021 року № ___ 

м. Олександрія 
 

Про безоплатну передачу земельних 
ділянок комунальної власності у 
приватну власність  
 

Відповідно до ст. 26, пп.1 п. а) ч.1 ст. 33, ст. 52, 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст.ст. 12, 19, 20, 33, 40, 118, 121, 126 Земельного кодексу 
України, розглянувши подану заяву,  
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 
 

1. Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту: 
 
1) Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам  
а) Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної 

ділянки в с. Ізмайлівці. 
Передати ШКАРПЕТІ Юрію Сергійовичу у власність земельну ділянку 

площею 0,1000 га (кадастровий номер 3520383500:02:000:0847) в с. Ізмайлівці по за рахунок 
земель запасу зі зміною цільового призначення земельної ділянки з «КВЦПЗ 16.00 Землі 
запасу» на «КВЦПЗ 01.03 Для ведення особистого селянського господарства».  

Шкарпеті Юрію Сергійовичу необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

б) Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної 
ділянки поруч з с. Олександро-Степанівкою в обслуговуючому кооперативі «Садово-городнє 
товариство «Уют» (вул. Володимирівська ділянка № 75). 

Передати КОРНІЙЧУКУ Сергію Олеговичу у власність земельну ділянку 
площею 0,0462 га (кадастровий номер 3510390400:02:000:0247) поруч з с. Олександро-
Степанівкою в обслуговуючому кооперативі «Садово-городнє товариство «Уют» 
(вул. Володимирівська ділянка № 75) за рахунок земель запасу сільськогосподарського 
призначення Олександрійської територіальної громади для ведення садівництва.  

Корнійчуку Сергію Олеговичу необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 
 

2) 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. 
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2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Гугленка Ю.О. 
 
 
 
Міський голова       Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету       Сергій ЗАВАЛІЙ 


