
 
 

РІШЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
  

____________________ СЕСІЇ 
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 
від «___» ___________ 2019 року № ___ 
 

м. Олександрія 
 
Про передачу земельних ділянок 
в постійне користування 

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

самоврядування в Україні», ст.ст. 12, 92, 122, 123 Земельного кодексу України, враховуючи 
рішення виконавчого комітету міської ради від 01.08.2019 № 492, № 493 та висновки 
постійних комісій міської ради, 
 
МІСЬКА  РАДА  ВИРІШИЛА: 

 
1. Вважати таким, що втратив чинність, пункт 28 рішення міської ради від 21.12.2018 

№ 639 «Про передачу земельних ділянок в постійне користування» щодо передачі земельної 
ділянки по просп. Соборному, 65 в постійне користування управлінню освіти, молоді та 
спорту Олександрійської міської ради. 

2. Передати УПРАВЛІННЮ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ у постійне користування для будівництва та обслуговування будівель та 
споруд закладів освіти земельну ділянку за адресою: м. Олександрія, просп. Соборний, 65 
площею 0,0909 га (кадастровий номер 3510300000:11:278:0016), яка перебуває у власності 
територіальної громади м. Олександрії в особі Олександрійської міської ради (номер запису 
про право власності 29392792 від 12.12.2018). 

3. Надати дозвіл УПРАВЛІННЮ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ на розробку проекту землеустрою по зміні цільового призначення земельної 
ділянки за адресою: м. Олександрія, просп. Соборний, 65 площею 0,0909 га (кадастровий 
номер 3510300000:11:278:0016) з «КВЦПЗ В.03.02. Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів освіти» на «КВЦПЗ В.03.05. Для будівництва та обслуговування будівель 
закладів культурно-просвітницького обслуговування».  

Управлінню культури і туризму Олександрійської міської ради необхідно у 6-місячний 
термін оформити проект землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки. 

4. Припинити комунальному підприємству «ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ 
РИНОК» право постійного користування земельною ділянкою площею 0,0551 га за адресою: 
вул. Козацька (кадастровий номер 3510300000:10:437:0005) для розміщення групи 
тимчасових споруд, зняти з державної реєстрації інше речове право 16081158 від 26.08.2016. 

5. 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 

П Р О Е К Т 


