
 
 

РІШЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
  

____________________ СЕСІЇ 
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 
від «___» ___________ 2020 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 16.01.2019 № 27 та висновки постійних 
комісій міської ради, 

 
МІСЬКА  РАДА  ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити проект землеустрою по зміні цільового призначення земельної ділянки за 

адресою: м. Олександрія, просп. Соборний, 65, яка знаходиться в постійному користуванні  
управління культури і туризму Олександрійської міської ради. 

Змінити цільове 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».  

 
2. Припинити комунальному підприємству електромереж зовнішнього освітлення 

«Міськсвітло» право постійного користування земельною ділянкою площею 1,1700 га за 
адресою: Кременчуцьке шосе, 1, наданої для обслуговування будівель та споруд, у зв’язку з 
передачею будівель на баланс комунального підприємства «СвітлоЦентр». 

Визнати таким, що втратив чинність, державний акт на право постійного користування 
землею по Кременчуцькому шосе, 1, серія КР № 283 від 08.06.2000, виданий комунальному 
підприємству електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло». 

Дати дозвіл комунальному підприємству «СВІТЛОЦЕНТР» на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності для 
формування земельної ділянки орієнтовною площею 0,7366 га для будівництва та 
обслуговування будівель та споруд за адресою: м. Олександрія, Кременчуцьке шосе, 1. 

Комунальному підприємству «СвітлоЦентр» замовити розробку вищевказаної 
технічної документації із землеустрою та вжити заходів щодо оформлення на неї права 
постійного користування. 
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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       Степан ЦАПЮК 


