
 

 

 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» ___________ 2022 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 земельної ділянки орієнтовною площею 51,0 
га на території Олександрійської територіальної громади (за межами населених пунктів)  під 
водоймою (координати: 48.614473, 33.031100) 

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

2) Дати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земель комунальної власності для формування земельної ділянки орієнтовною площею 26,3 
га на території Олександрійської територіальної громади (за межами населених пунктів)  під 
водоймою (координати: 48.621713, 33.036254) 

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 
на території Олександрійської територіальної громади (за межами населених пунктів)  під 
водоймою (координати: 48.627242, 33.041663). 

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 9,6 га 
на території Олександрійської територіальної громади (за межами населених пунктів)  під 
водоймою (координати: 48.630918, 33.034158). 

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

5) Дати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земель комунальної власності для формування земельної ділянки орієнтовною площею 34,7 
га на території Олександрійської територіальної громади (за межами населених пунктів)  під 
водоймою (координати: 48.595539, 33.063694). 
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Доручити управлінню приватизації, оренди майна та землі міської ради замовити 
розробку вищевказаної технічної документації із землеустрою. 

6) Дати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земель комунальної власності для формування земельної ділянки орієнтовною площею 12,6 
га на території Олександрійської територіальної громади (за межами населених пунктів)  під 
водоймою (координати: 48.596568, 33.081652). 

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

7) Дати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земель комунальної власності - земельної ділянки площею 111,2936 га (кадастровий номер 
3510300000:15:764:0001) з метою виключення з даної земельної ділянки території під 
водоймою орієнтовною площею 14,6 га. 

Дати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земель комунальної власності для формування земельної ділянки орієнтовною площею 14,6 
га в м. Олександрії  під водоймою (координати: 48.630803, 33.064514). 

Доручити управлінню приватизації, оренди майна та землі міської ради замовити 
розробку вищевказаних технічних документацій із землеустрою. 

8) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельної 
ділянки за межами с. Головківки під земляним насипом для рекультивованих земель. 

Зареєструвати право комунальної власності Олександрійської територіальної громади в 
особі Олександрійської міської ради на земельну ділянку  площею 29,6240 га (кадастровий 
номер 3520382100:02:000:1323). 

9) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельних 
ділянок за межами с. Головківки під ставками. 

Зареєструвати право комунальної власності Олександрійської територіальної громади в 
особі Олександрійської міської ради на земельну ділянку  площею 4,3123 га (кадастровий 
номер 3520382100:02:001:0037). 

Зареєструвати право комунальної власності Олександрійської територіальної громади в 
особі Олександрійської міської ради на земельну ділянку  площею 3,9665 га (кадастровий 
номер 3520382100:02:001:0039). 

10) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельної 
ділянки  за адресою: с. Ізмайлівка, вул. Набережна, 1а. 

Зареєструвати право комунальної власності Олександрійської територіальної громади в 
особі Олександрійської міської ради на земельну ділянку  за адресою: с. Ізмайлівка, 
вул. Набережна, 1а площею 0,4167 га (кадастровий номер 3520383500:51:000:0175). 

11) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельної 
ділянки  за адресою: м. Олександрія, Новопразьке шосе, 157. 

Зареєструвати право комунальної власності Олександрійської територіальної громади в 
особі Олександрійської міської ради на земельну ділянку  за адресою: м. Олександрія, 
Новопразьке шосе, 157 площею 2,7617 га (кадастровий номер 3510300000:09:380:0019). 

12) 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 

 


