
 

 

 
 

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, пунктів 21, 
24 Перехідних положень  Земельного кодексу України, враховуючи матеріали інвентаризації 
земельних ділянок, 

 
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 площею 0,0161 га  
(кадастровий номер 3510390400:02:000:8512) поруч з с. Звенигородкою. 

2) Замінити орендодавця у договорі оренди від 30.03.2017 (номер запису про інше 
речове право 19725253 від 30.03.2017), укладеному між Олександрійською районною 
державною адміністрацією Кіровоградської області та приватним акціонерним товариством 
«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»,  земельної ділянки площею 0,0161 га  (кадастровий номер 
3510390400:02:000:8512) поруч з с. Звенигородкою з «Олександрійська районна державна 
адміністрація Кіровоградської області» на «Олександрійська міська рада». 

3) Зареєструвати право комунальної власності Олександрійської територіальної 
громади в особі Олександрійської міської ради на земельну ділянку площею 0,0414 га  
(кадастровий номер 3510390400:02:000:8513) поруч з с. Звенигородкою. 

4) Замінити орендодавця у договорі оренди від 30.03.2017 (номер запису про інше 
речове право 19726201 від 30.03.2017), укладеному між Олександрійською районною 
державною адміністрацією Кіровоградської області та приватним акціонерним товариством 
«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»,  земельної ділянки площею 0,0414 га  (кадастровий номер 
3510390400:02:000:8513) поруч з с. Звенигородкою з «Олександрійська районна державна 
адміністрація Кіровоградської області» на «Олександрійська міська рада». 

5) Зареєструвати право комунальної власності Олександрійської територіальної 
громади в особі Олександрійської міської ради на земельну ділянку площею 0,0036 га  
(кадастровий номер 3510390400:02:000:0200) поруч з с. Марто-Іванівкою. 

6) Замінити орендодавця у договорі оренди від 22.11.2018 (номер запису про інше 
речове право 29275964 від 28.11.2018), укладеному між Головним управлінням 
Держгеокадастру в Кіровоградській області та приватним акціонерним товариством 
«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»,  земельної ділянки площею 0,0036 га  (кадастровий номер 
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3510390400:02:000:0200) поруч з с. Марто-Іванівкою з «Головне управління 
Держгеокадастру в Кіровоградській області» на «Олександрійська міська рада». 

7) Зареєструвати право комунальної власності Олександрійської територіальної 
громади в особі Олександрійської міської ради на земельну ділянку площею 0,0036 га  
(кадастровий номер 3520382100:02:000:1165) поруч з с. Головківкою. 

8) Замінити орендодавця у договорі оренди від 22.11.2018 (номер запису про інше 
речове право 29286149 від 29.11.2018), укладеному між Головним управлінням 
Держгеокадастру в Кіровоградській області та приватним акціонерним товариством 
«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»,  земельної ділянки площею 0,0036 га  (кадастровий номер 
3520382100:02:000:1165) поруч з с. Головківкою з «Головне управління Держгеокадастру в 
Кіровоградській області» на «Олександрійська міська рада». 

9) Зареєструвати право комунальної власності Олександрійської територіальної 
громади в особі Олександрійської міської ради на земельну ділянку площею 0,0036 га  
(кадастровий номер 3520382100:02:000:1152) поруч з с. Головківкою. 

10) Замінити орендодавця у договорі оренди від 22.11.2018 (номер запису про інше 
речове право 29276756 від 29.11.2018), укладеному між Головним управлінням 
Держгеокадастру в Кіровоградській області та приватним акціонерним товариством 
«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»,  земельної ділянки площею 0,0036 га  (кадастровий номер 
3520382100:02:000:1152) поруч з с. Головківкою з «Головне управління Держгеокадастру в 
Кіровоградській області» на «Олександрійська міська рада». 

11) Зареєструвати право комунальної власності Олександрійської територіальної 
громади в особі Олександрійської міської ради на земельну ділянку площею 0,0036 га  
(кадастровий номер 3520382100:02:000:1155) поруч з с. Головківкою. 

12) Замінити орендодавця у договорі оренди від 22.11.2018 (номер запису про інше 
речове право 29418717 від 06.12.2018), укладеному між Головним управлінням 
Держгеокадастру в Кіровоградській області та приватним акціонерним товариством 
«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»,  земельної ділянки площею 0,0036 га  (кадастровий номер 
3520382100:02:000:1155) поруч з с. Головківкою з «Головне управління Держгеокадастру в 
Кіровоградській області» на «Олександрійська міська рада». 

13) Зареєструвати право комунальної власності Олександрійської територіальної 
громади в особі Олександрійської міської ради на земельну ділянку площею 14,7611 га  
(кадастровий номер 3510390400:02:000:7101) в с. Марто-Іванівці по вул. Луговій, 1а, яка 
перебуває у постійному користуванні обласного комунального виробничого підприємства 
«Дніпро-Кіровоград». 

14) Зареєструвати право комунальної власності Олександрійської територіальної 
громади в особі Олександрійської міської ради на земельну ділянку площею 0,0150 га  
(кадастровий номер 3510390400:02:000:7511) поруч з с. Марто-Іванівкою. 

15) 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 

 


