
 
 

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.ст. 12, 99, 100 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 _______ 2019 
№ ____ та висновки постійних комісій міської ради, 

 
МІСЬКА  РАДА  ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель по 
просп. Будівельників (біля житлового будинку № 31). 

Надати ЗАІЦІ Ігорю Івановичу в тимчасове користування терміном на 5 (п’ять) років на 
умовах особистого строкового сервітуту земельну ділянку по просп. Будівельників (біля 
житлового будинку № 31) для розміщення тимчасової споруди площею 0,0030 га 
(кадастровий номер 3510300000:09:397:0003) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови Олександрійської міської ради з виконанням комплексного благоустрою прилеглої 
території на землях міської ради. 

Заіці Ігорю Івановичу необхідно протягом місяця укласти договір особистого 
строкового сервітуту з управлінням приватизації, оренди майна та землі міської ради. 

 
2. Надати ГАЛАЙЧЕНКО Інні Олександрівні в тимчасове користування терміном на 

5 (п’ять) років на умовах особистого строкового сервітуту земельну ділянку по вул. Діброви 
(біля будівлі № 77) для розміщення тимчасової споруди площею 0,0030 га (кадастровий 
номер 3510300000:04:251:0002) за рахунок земель житлової та громадської забудови 
Олександрійської міської ради з виконанням комплексного благоустрою прилеглої території 
на землях міської ради. 

Галайченко Інні Олександрівні необхідно протягом місяця укласти договір особистого 
строкового сервітуту з управлінням приватизації, оренди майна та землі міської ради. 

 
3. Надати КУБКІНІЙ Оксані Анатоліївні в тимчасове користування терміном на 

10 (десять) років на умовах особистого строкового сервітуту земельну ділянку 
просп. Соборному (біля будівлі № 68) для розміщення тимчасової споруди земельної ділянки 
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площею 0,0012 га (кадастровий номер 3510300000:10:299:0012) за рахунок земель житлової 
та громадської забудови Олександрійської міської ради з виконанням комплексного 
благоустрою прилеглої території на землях міської ради. 

Кубкіній Оксані Анатоліївні необхідно протягом місяця укласти договір особистого 
строкового сервітуту з управлінням приватизації, оренди майна та землі міської ради. 

 
4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель по 

вул. Софіївській (біля житлового будинку № 18). 
Надати ОМЕЛЬЯНЕНКУ Юрію Івановичу в тимчасове користування терміном на 

5 (п’ять) років на умовах особистого строкового сервітуту земельну ділянку по 
вул. Софіївській (біля житлового будинку № 18)  для розміщення тимчасової споруди 
(гаража) площею 0,0020 га (кадастровий номер 3510300000:10:396:0067) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради з виконанням 
комплексного благоустрою прилеглої території на землях міської ради. 

Омельяненку Юрію Івановичу необхідно протягом місяця укласти договір особистого 
строкового сервітуту з управлінням приватизації, оренди майна та землі міської ради. 

 
5. Надати МЕТКІЙ Олені Омелянівні дозвіл на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки площею 0,0049 га по вул. Ярмарковій 
(біля житлового будинку № 46) (кадастровий номер 3510300000:11:315:0019) для уточнення 
конфігурації та площі земельної ділянки.  

Змінити площу земельної ділянки з «0,0049 га» на «0,0057 га».  
Меткій Олені Омелянівні необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 

документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки та надати її міській раді 
на затвердження. 
 

4. Погодити ТОВАРИСТВУ з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ОКСАМИТ» місце розташування земельної ділянки площею 
0,0048 га по просп. Соборному (суміжно з будинком № 107) в тимчасове користування 
терміном на 10 (десять) років на умовах особистого строкового сервітуту для розміщення 
групи тимчасових споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови 
Олександрійської міської ради з виконанням комплексного благоустрою прилеглої території 
на землях міської ради при умові дотримання санітарних норм і правил. 

Надати дозвіл управлінню приватизації, оренди майна та землі міської ради на 
розробку технічної документації з інвентаризації земель для відведення у власність 
територіальної громади м. Олександрії в особі Олександрійської міської ради земельних 
ділянок для розміщення групи тимчасових споруд за рахунок земель запасу житлової та 
громадської забудови Олександрійської міської ради. 

 
5. Надати дозвіл управлінню приватизації, оренди майна та землі міської ради на 

розробку технічної документації з інвентаризації земель у зв’язку з уточненням меж та площі 
земельної ділянки з 0,0008 га на 0,0046 га по вул. Григорія Усика (біля житлового будинку 
№ 51) для відведення у власність територіальної громади м. Олександрії в особі 
Олександрійської міської ради для розміщення групи тимчасових споруд за рахунок земель 
запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради орієнтовною 
площею 0,0046 га. 

Надати ТОВАРИСТВУ з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ОКСАМИТ» в тимчасове користування терміном на 
10 (десять) років на умовах особистого строкового сервітуту земельну ділянку по 
просп. Соборниму (біля житлового будинку № 19) для розміщення групи тимчасових споруд 
площею 0,0046 га (кадастровий номер 3510300000:11:271:0029), з виконанням комплексного 
благоустрою прилеглої території на землях міської ради. 
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ТОВ «ВКФ «ОКСАМИТ» необхідно в місячний термін після реєстрації технічної 
документації з інвентаризації земель в Державному земельному кадастрі укласти договір 
особистого строкового сервітуту з управлінням приватизації, оренди майна та землі міської 
ради. 

 
6. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 3 рішення міської ради від 31.08.2018 

№ 560 «Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах особистого 
строкового сервітуту» про надання Король Вірославі Петрівні земельної ділянки площею 
0,0030 га по вул. Анатолія Кохана, 14 в тимчасове користування на умовах особистого 
строкового сервітуту для розміщення тимчасової споруди у зв’язку із не визначенням меж 
земельної ділянки та закінченням терміну на укладання договору. 

 
7. 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       Степан ЦАПЮК 


