
 

 

 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» ___________ 2021 року № ___ 

 
м. Олександрія 

 
Про оформлення права  
власності на земельні ділянки 

 
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», ст.ст. 12, 19, 83, пункту 21 
Перехідних положень  Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на 
землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського 
призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», враховуючи 
службову записку управління приватизації, оренди майна та землі міської ради від 
26.10.2021 № 40, 

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 
          

1. Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту:  
1) Зареєструвати право комунальної власності Олександрійської територіальної 

громади в особі Олександрійської міської ради на земельну ділянку комунальної форми 
власності площею 10,3312 га  (кадастровий номер 3520383500:02:000:0841) зі зміною адреси 
з «Ізмайлівський старостинський округ Приютівської селищної ради» на «Олександрійська 
територіальна громада». 

2) Зареєструвати право комунальної власності Олександрійської територіальної 
громади в особі Олександрійської міської ради на земельну ділянку комунальної форми 
власності площею 2,0000 га  (кадастровий номер 3520383500:02:000:0833) зі зміною адреси з 
«Ізмайлівський старостинський округ Приютівська селищна рада» на «Олександрійська 
територіальна громада». 

3) Зареєструвати право комунальної власності Олександрійської територіальної 
громади в особі Олександрійської міської ради на земельну ділянку комунальної форми 
власності площею 1,3000 га  (кадастровий номер 3520383500:51:000:0153) зі зміною адреси з 
«Приютівська селищна рада» на «Олександрійська територіальна громада». 

4) Зареєструвати право комунальної власності Олександрійської територіальної 
громади в особі Олександрійської міської ради на земельну ділянку комунальної форми 
власності площею 1,5686 га  (кадастровий номер 3520383500:02:000:9243) зі зміною адреси з 
«Ізмайлівська сільська рада» на «Олександрійська територіальна громада». 

5) Зареєструвати право комунальної власності Олександрійської територіальної 
громади в особі Олександрійської міської ради на земельну ділянку комунальної форми 
власності площею 0,9458 га  (кадастровий номер 3520383500:02:000:0809) зі зміною адреси з 
«Ізмайлівська сільська рада» на «Олександрійська територіальна громада». 

6) Зареєструвати право комунальної власності Олександрійської територіальної 
громади в особі Олександрійської міської ради на земельну ділянку комунальної форми 
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власності площею 1,3709 га  (кадастровий номер 3520383500:02:000:0812) зі зміною адреси з 
«Ізмайлівська сільська рада» на «Олександрійська територіальна громада». 

7) 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. 

 
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 

 


