
 

 

 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» ___________ 2021 року № ___ 

м. Олександрія 
 
Про інвентаризацію земель 

 
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  Земельного 
кодексу України, враховуючи матеріали інвентаризації земельних ділянок, 

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 
          

1. Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту:  
 
1) Дати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земель комунальної власності для формування земельних ділянок: 
- орієнтовною  площею 2,5605 га біля с. Марто-Іванівки (за межами населеного 

пункту); 
- орієнтовною  площею 15,0234 га біля с. Марто-Іванівки (за межами населеного 

пункту); 
- орієнтовною  площею 1,7082 га біля с. Головківського (за межами населеного 

пункту); 
- орієнтовною  площею 3,2356 га біля с. Головківського (за межами населеного 

пункту); 
- орієнтовною  площею 5,8880 га біля с. Марто-Іванівки (за межами населеного 

пункту); 
- орієнтовною  площею 6,2507 га біля с. Марто-Іванівки (за межами населеного 

пункту); 
- орієнтовною  площею 1,6123 га біля с. Марто-Іванівки (за межами населеного 

пункту); 
- орієнтовною  площею 4,0553 га біля с. Марто-Іванівки (за межами населеного 

пункту); 
- орієнтовною  площею 5,3306 га біля с. Марто-Іванівки (за межами населеного 

пункту); 
- орієнтовною  площею 4,4238 га біля с. Звенигородки (за межами населеного пункту);  
- орієнтовною  площею 2,1692 га біля с. Звенигородки (за межами населеного пункту); 
- орієнтовною  площею 1,0291 га біля с. Звенигородки (за межами населеного пункту); 
- орієнтовною  площею 0,8617 га біля с. Звенигородки (за межами населеного пункту); 
- орієнтовною  площею 2,3904 га біля с. Звенигородки (за межами населеного пункту);  
- орієнтовною  площею 1,3216 га біля с. Звенигородки (за межами населеного пункту); 
- орієнтовною  площею 3,9759 га біля с. Звенигородки (за межами населеного пункту); 
- орієнтовною  площею 2,1060 га біля с. Звенигородки (за межами населеного пункту); 
- орієнтовною  площею 1,0897 га в с. Звенигородці. 
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Доручити управлінню приватизації, оренди майна та землі міської ради замовити 
розробку вищевказаних технічних документацій із землеустрою та підготувати пропозиції по  
використанню земельних ділянок на підставі даних проведеної інвентаризації. 

2) Дати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земель комунальної власності для формування земельної ділянки орієнтовною площею 3,7 га 
в межах м. Олександрії  під ставком (координати: 48.654711°, 33.088404°) з гідротехнічною 
спорудою державної власності (балансоутримувач - ДП «ОК «Укрвуглереструктуризація», 
яке з 06.03.2020 перебуває у стані припинення). 

Доручити управлінню приватизації, оренди майна та землі міської ради замовити 
розробку вищевказаної технічної документації із землеустрою. 

3) Дати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земель комунальної власності для формування земельної ділянки орієнтовною площею 4,6 га 
в межах сел. Олександрійського  під затопленим кар’єром (координати: 48.607272°, 
32.992299°). 

Доручити управлінню приватизації, оренди майна та землі міської ради замовити 
розробку вищевказаної технічної документації із землеустрою. 

4) Дати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земель комунальної власності для формування земельної ділянки орієнтовною площею 4,7 га 
в межах сел. Олександрійського  під затопленим кар’єром (координати: 48.602695°, 
33.010092°). 

Доручити управлінню приватизації, оренди майна та землі міської ради замовити 
розробку вищевказаної технічної документації із землеустрою. 

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 

 


