
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
від «___» ___________ 2021 року № ___ 

 
м. Олександрія 

Про передачу земельних часток  
(паїв) у власність 

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

самоврядування в Україні», ст. 12 Земельного кодексу України, ст.ст. 2, 5 Закону України 
«Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних 
часток (паїв)», враховуючи подані заяви, 

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 
 

1. Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту: 
 
1) Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 24.07.2009 №040938000174 

укладеного з товариством з обмеженою відповідальністю «УКРАГРОКОМ» поруч з 
с. Головківкою площею 1,9200 га (кадастровий номер 3520382100:02:000:9104), у зв’язку з 
зверненням спадкоємців за земельною часткою (паєм) та передачею її у власність. 

2) Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 24.07.2009 №040938000175 
укладеного з товариством з обмеженою відповідальністю «УКРАГРОКОМ» поруч з 
с. Головківкою площею 5,0800 га (кадастровий номер 3520382100:02:000:9111), у зв’язку з 
зверненням спадкоємців за земельною часткою (паєм) та передачею її у власність. 

3) Передати КОРОПЕНКУ Юрію Володимировичу (1/2 частки) та КОРОПЕНКО Анні 
Володимирівні (1/2 частки) у спільну часткову власність сформовану земельну ділянку (пай) 
площею 1,9200 га (кадастровий номер 3520382100:02:000:9104), яка знаходиться на території 
Олександрійської територіальної громади поруч з с. Головківка, відповідно до рішення 
Олександрійського міськрайонного суду від 06.07.2021 справа № 398/4206/20, та сертифіката 
на право на земельну частку (пай) серії КР № 0147697 від 19.12.1996. 

4) Передати КОРОПЕНКУ Юрію Володимировичу (1/2 частки) та КОРОПЕНКО Анні 
Володимирівні (1/2 частки) у спільну часткову власність сформовану земельну ділянку (пай) 
площею 5,0800 га (кадастровий номер 3520382100:02:000:9111), ), яка знаходиться на 
території Олександрійської територіальної громади поруч з с. Головківка, відповідно до 
рішення Олександрійського міськрайонного суду від 06.07.2021 справа № 398/4206/20, та 
сертифіката на право на земельну частку (пай) серії КР № 0147697 від 19.12.1996. 

5) 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 


