
 
 

РІШЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
  

____________________ СЕСІЇ 
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 
від __ ___________ 2019 року № ___ 
 

м. Олександрія 
 
Про надання в тимчасове користування  
земельних ділянок на умовах особистого  
строкового сервітуту  
 

Відповідно до ст. 26, пп.1 п. а) ч.1 ст. 33 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст. 12 Земельного кодексу України, Порядку розміщення та 
встановлення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території 
міста Олександрії, затвердженого рішенням міської ради від 11.05.2012 № 603, враховуючи 
рішення виконавчого комітету міської ради від 16.05.2019 № 295, від ______2019 № ____ та 
висновки постійних комісій міської ради, 

 
МІСЬКА  РАДА  ВИРІШИЛА: 

 
1. Надати КОВАЛЬОВІЙ Світлані Анатоліївні в тимчасове користування терміном на 

5 (п’ять) років на умовах особистого строкового сервітуту по просп. Соборному (біля 
житлового будинку № 109) для розміщення тимчасової споруди земельну ділянку площею 
0,0034 га (кадастровий номер 3510300000:11:557:0012) за рахунок земель житлової та 
громадської забудови Олександрійської міської ради з виконанням комплексного 
благоустрою прилеглої території на землях міської ради. 

Ковальовій Світлані Анатоліївні необхідно в місячний термін укласти договір 
особистого строкового сервітуту з управлінням приватизації, оренди майна та землі міської 
ради. 

 
2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель по 

вул. Григорія Усика (біля житлового будинку № 51). 
Надати ІВАНОВУ Павлу Вікторовичу в тимчасове користування терміном на 5 (п’ять) 

років на умовах особистого строкового сервітуту за рахунок земель запасу житлової та 
громадської забудови Олександрійської міської ради по вул. Григорія Усика (біля житлового 
будинку № 51) для розміщення тимчасової споруди земельну ділянку площею 0,0023 га 
(кадастровий номер 3510300000:11:271:0047) з виконанням комплексного благоустрою 
прилеглої території на землях міської ради. 

Іванову Павлу Вікторовичу необхідно в місячний термін укласти договір особистого 
строкового сервітуту з управлінням приватизації, оренди майна та землі міської ради. 

 

П Р О Е К Т 
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3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Давиденко Л.В. та постійну комісію міської ради 
з питань приватизації майна, житла, землі та регулювання земельних відносин. 

 
 

 
 
 
Міський голова  С. ЦАПЮК 
 


