
 
 

РІШЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
  

____________________ СЕСІЇ 
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 
від «___» ___________ 2020 року № ___ 
 

м. Олександрія 
 
Про розгляд земельних та майнових питань  

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

самоврядування в Україні», Закону України «Про землеустрій», 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  
25.06.2020 № 330, від 06.08.2020 №№ 403, 404, від 20.08.2020 № 435, від 28.08.2020 № 456, 
від 24.09.2020 № 498, від 29.10.2020 №№ 568, 569, 571-573, 576 від 24.11.2020 №№ 594, 601-
605 та висновки постійних комісій міської ради, 

 
МІСЬКА  РАДА  ВИРІШИЛА: 
 

1. Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної 
приватизації 

 
1.1. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок 
 
1.1.1. Надати ГОЛОВКО Наталії Дмитрівні (1/2 частки) дозвіл на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,0503 га за адресою: 
вул. Богдана Хмельницького, 151. 

Головко Наталії Дмитрівні необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

1.1.2. Надати КОЗИМИРОВУ Федору Дмитровичу дозвіл на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,0634 га за адресою: 
вул. Космічна, 66. 

Козимирову Федору Дмитровичу необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 
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1.1.3. Надати МОГИЛІ Олексію Олексійовичу дозвіл на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,0646 га за адресою: 
пл. Покровська, 66. 

Могилі Олексію Олексійовичу необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

1.1.4. Надати ЛЕЩЕНКО Любові Федорівні дозвіл на розробку технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,0609 га за адресою: 
вул. Чорноліська, 39. 

Лещенко Любові Федорівні необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

1.1.5. Надати ПАРХОМЕНКО Валентині Володимирівні дозвіл на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,0922 га за адресою: 
вул. Фабрична, 15. 

Пархоменко Валентині Володимирівні необхідно у 6-місячний термін оформити 
технічну документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

1.1.6. Надати САЛІЙ Світлані Григорівні дозвіл на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,0934 га за адресою: 
пров. Нахімова,7. 

Салій Світлані Григорівні необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

1.1.7. Надати СОКОЛОВСЬКОМУ Віктору Михайловичу дозвіл на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,0863 га за адресою: 
вул. Декабристів, 96. 

Соколовському Віктору Михайловичу необхідно у 6-місячний термін оформити 
технічну документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

1.1.8. Надати ТАРАН Лілії Миколаївні (1/2 частки) та ЗАГАБІ Віті Миколаївні (1/2 
частки) дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
орієнтовною площею 0,0672 га за адресою: вул. Бойківська, 36. 

Таран Лілії Миколаївні та Загабі Віті Миколаївні необхідно у 6-місячний термін 
оформити технічну документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській 
раді на затвердження. 

1.1.9. Надати ФЕДОРІ Павлу Геннадійовичу дозвіл на розробку технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,0672 га за адресою: 
вул. Михайла Бачинського, 13. 
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Федорі Павлу Геннадійовичу необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

1.1.10. Надати ЧУГУНОВУ Миколі Григоровичу дозвіл на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,0721 га за адресою: 
вул. Чонгарська, 83. 

Чугунову Миколі Григоровичу необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

1.1.11. Надати БАБИЧ Світлані Володимирівні (1/3 частки) дозвіл на розробку 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі (на 
місцевості) меж земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,1000 га за 
адресою: вул. Козацький шлях, 54. 

Бабич Світлані Володимирівні необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

1.1.12. Надати БУБЕНЦОВУ Віктору Олександровичу дозвіл на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,0909 га за адресою: 
вул. Василя Никифорова, 8. 

Бубенцову Віктору Олександровичу необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

1.1.13. Надати ВАХРУШЕВУ Вадиму Володимировичу дозвіл на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,0633 га за адресою: 
вул. Миру, 75/1. 

Вахрушеву Вадиму Володимировичу необхідно у 6-місячний термін оформити 
технічну документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

1.1.14.  Надати ГЛИНСЬКОМУ Олександру Юрійовичу дозвіл на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,1000 га за адресою: 
вул. Козацький шлях, 88. 

Глинському Олександру Юрійовичу необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

1.1.15. Надати КАРБОНОВУ Олександру Миколайовичу дозвіл на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,0619 га за адресою: 
пров. Ярославського, 9. 

Карбонову Олександру Миколайовичу необхідно у 6-місячний термін оформити 
технічну документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

1.1.16. Надати КОГУТЕНКУ Олександру Ігоровичу дозвіл на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж 
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земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,1000 га за адресою: 
вул. Григорія Сокальського, 61. 

Когутенку Олександру Ігоровичу необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

1.1.17. Надати КОЛІСНИКУ Сергію Миколайовичу дозвіл на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,0723 га за адресою: 
пров. Молодіжний, 9. 

Коліснику Сергію Миколайовичу необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

1.1.18. Надати КУЗЬМЕНКО Валентині Степанівні (2/5 частки) та КАРЬЄВІЙ Любові 
Олександрівні (3/5 частки) дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
орієнтовною площею 0,0693 га за адресою: вул. Бульварна, 31. 

Кузьменко Валентині Степанівні та Карьєвій Любові Олександрівні необхідно у 6-
місячний термін оформити технічну документацію по визначенню меж земельної ділянки та 
надати її міській раді на затвердження. 

1.1.19. Надати КУРАНОВУ Веніаміну Віталійовичу дозвіл на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,0498 га за адресою: 
вул. Богдана Хмельницького, 140. 

Куранову Веніаміну Віталійовичу необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

1.1.20. Надати СТЕЦЬ Ірині Володимирівні дозвіл на розробку технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,0607 га за адресою: 
пров. Кармелюка, 109. 

Стець Ірині Володимирівні необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

1.1.21. Надати ФЕДОРЕНКУ Олександру Олександровичу дозвіл на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,1000 га за адресою: 
вул. Тихомирова, 46. 

Федоренку Олександру Олександровичу необхідно у 6-місячний термін оформити 
технічну документацію по визначенню меж земельної ділянки та надати її міській раді на 
затвердження. 

 
1.2. Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам  
 
1.2.1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Вище-Празькій, 11. 
Передати ДУДНИК Ніні Борисівні у власність земельну ділянку площею 0,0738 га 

(кадастровий номер 3510300000:06:284:0010) по вул. Вище-Празькій, 11 за рахунок земель 
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запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Дудник Ніні Борисівні необхідно зареєструвати право власності на земельну ділянку в 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

1.2.2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Максима Бендерова, 9. 

Передати КРАСНОДЄД Тамарі Володимирівні (9/20 частки) у спільну часткову 
власність земельну ділянку площею 0,0772 га (кадастровий номер 3510300000:04:213:0010) 
по вул. Максима Бендерова, 9 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської міської ради для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Краснодєд Тамарі Володимирівні необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

1.2.3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Декабристів, 8. 

Передати ПОНОМАРЬОВУ Віктору Володимировичу у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га (кадастровий номер 3510300000:03:193:0019) по вул. Декабристів, 8 за 
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

Пономарьову Віктору Володимировичу необхідно зареєструвати право власності на 
земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

1.2.4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Таврійській, 93а. 

Передати ЧОРНОУС Аллі Юріївні (91/100 частки) та МІЩЕНКУ Георгію Євгеновичу 
(9/100 частки) у спільну часткову власність земельну ділянку площею 0,1000 га (кадастровий 
номер 3510300000:10:514:0022) по вул. Таврійській, 93а за рахунок земель запасу житлової 
та громадської забудови Олександрійської міської ради для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Чорноус Аллі Юріївні та Міщенку Георгію Євгеновичу необхідно зареєструвати право 
власності на земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

1.2.5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Шевченка, 41. 

Передати ШЕВЧЕНКУ Станіславу Олександровичу у власність земельну ділянку 
площею 0,0645 га (кадастровий номер 3510300000:03:064:0011) по вул. Шевченка, 41 за 
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

Шевченку Станіславу Олександровичу необхідно зареєструвати право власності на 
земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

1.2.6. Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність 
земельних ділянок по вул. Флотській, 9. 

Передати НАЗАРЕНКО Ользі Василівні у власність земельну ділянку площею 0,0461 га 
(кадастровий номер 3510300000:09:318:0003) по вул. Флотській, 9 за рахунок земель запасу 
житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка). 

Назаренко Ользі Василівні необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

1.2.7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по пров. Перемоги, 1а. 

Передати ЗАХАРЧЕНКО Любові Миколаївні у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га (кадастровий номер 3510300000:10:367:0017) по пров. Перемоги, 1а за 
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради для 
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будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

Захарченко Любові Миколаївні необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

1.2.8. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Леоніда Чернова, 41. 

Передати КІБАЛЬНИК Людмилі Сергіївні у власність земельну ділянку 
площею 0,0668 га (кадастровий номер 3510300000:05:243:0023) по вул. Леоніда Чернова, 41 
за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

Кібальник Людмилі Сергіївні необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

1.2.9. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по пров. Ярославського, 12. 

Передати ЛАВРІНЕНКО Олені Володимирівні у власність земельну ділянку 
площею 0,0643 га (кадастровий номер 3510300000:01:052:0016) по пров. Ярославського, 12 
за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

Лавріненко Олені Володимирівні необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

1.2.10. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Вінницькій, 3. 

Передати ЛОЖКОВІЙ Зінаїді Віталіївні у власність земельну ділянку площею 0,0941 га 
(кадастровий номер 3510300000:13:503:0007) по вул. Вінницькій, 3 за рахунок земель запасу 
житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Ложковій Зінаїді Віталіївні необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

1.2.11. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Лізи Чайкіної, 13. 

Передати ОВСЯННІКОВУ Андрію Олександровичу у власність земельну ділянку 
площею 0,0863 га (кадастровий номер 3510300000:13:524:0015) по вул. Лізи Чайкіної, 13 за 
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

Овсяннікову Андрію Олександровичу необхідно зареєструвати право власності на 
земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

1.2.12. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Іванівській, 8. 

Передати ПАЩЕНКО Надії Олександрівні у власність земельну ділянку 
площею 0,0641 га (кадастровий номер 3510300000:05:130:0001) по вул. Іванівській, 8 за 
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

Пащенко Надії Олександрівні необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

1.2.13. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Холодноярській, 128. 

Передати РУДЕНКО Марії Григорівні у власність земельну ділянку площею 0,0604 га 
(кадастровий номер 3510300000:01:007:0003) по вул. Холодноярській, 128 за рахунок земель 
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запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Руденко Марії Григорівні необхідно зареєструвати право власності на земельну ділянку 
в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

1.2.14. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по пров. Волховському, 2. 

Передати ТРЕГУБ Світлані Володимирівні у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га (кадастровий номер 3510300000:12:594:0030) по пров. Волховському, 2 за 
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

Трегуб Світлані Володимирівні необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

1.2.15. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по пров. Весняному, 3. 

Передати ЧЕРНОДАРОВІЙ Наталії Вікторівні у власність земельну ділянку 
площею 0,0699 га (кадастровий номер 3510300000:11:491:0017) по пров. Весняному, 3 за 
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
(присадибна ділянка). 

Чернодаровій Наталії Вікторівні необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

1.2.16. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по просп. Соборному, 176. 

Передати ЧІГАРЄВІЙ Оксані Іванівні (3/5 частки) та МИХАЙЛОВУ Володимиру 
Михайловичу (2/5 частки) у спільну часткову власність земельну ділянку площею 0,1000 га 
(кадастровий номер 3510300000:16:664:0010) по просп. Соборному, 176 за рахунок земель 
запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка). 

Чігарєвій Оксані Іванівні та Михайлову Володимиру Михайловичу необхідно 
зареєструвати право власності на земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно. 

1.2.17. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. 6-го Грудня, 236. 

Передати ЧУДІНОВІЙ Ларисі Василівні у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га (кадастровий номер 3510300000:12:628:0007) по вул. 6-го Грудня, 236 за 
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
(присадибна ділянка). 

Чудіновій Ларисі Василівні необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

1.2.18. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по пров. Павла Дацуги, 10. 

Передати ШАРАШЕНІДЗЕ Дмитру Бадрійовичу у власність земельну ділянку 
площею 0,0358 га (кадастровий номер 3510300000:05:243:0015) по пров. Павла Дацуги, 10 за 
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
(присадибна ділянка). 

Шарашенідзе Дмитру Бадрійовичу необхідно зареєструвати право власності на 
земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

1.2.19. Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Кременчуцькій, 221а. 
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Передати БАРАНЕЦЬ Наталії Володимирівні у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га (кадастровий номер 3510300000:01:002:0059) по вул. Кременчуцькій, 221а 
за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
(присадибна ділянка). 

Баранець Наталії Володимирівні необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

1.2.20. Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Кременчуцькій, 223а. 

Передати БАРАНЦЮ Петру Сергійовичу у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га (кадастровий номер 3510300000:01:002:0058) по вул. Кременчуцькій, 223а 
за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
(присадибна ділянка). 

Баранцю Петру Сергійовичу необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

1.2.21. Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Григорія Логвина, 67. 

Передати НУДНІЙ Вірі Іванівні та ДЖОЛІ Валентині Іванівні у спільну сумісну 
власність земельну ділянку площею 0,0569 га (кадастровий номер 3510300000:09:313:0006) 
по вул. Григорія Логвина, 67 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської міської ради для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка). 

Нудній Вірі Іванівні та Джолі Валентині Іванівні необхідно зареєструвати право 
власності на земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

1.2.22. Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Осінній, 33. 

Передати ПОДЗЕРЕЮ Євгену Олександровичу у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га (кадастровий номер 3510300000:05:229:0121) по вул. Осінній, 33 за 
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
(присадибна ділянка). 

Подзерею Євгену Олександровичу необхідно зареєструвати право власності на 
земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

1.2.23. Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність 
земельної ділянки в обслуговуючому кооперативі «Садово-городнє товариство «ФЕД» 
(ділянка № 12). 

Передати РОГОЗІНСЬКОМУ Анатолію Прокоповичу у власність земельну 
ділянку площею 0,0642 га (кадастровий номер 3510300000:14:442:0001) в обслуговуючому 
кооперативі «Садово-городнє товариство «ФЕД» (ділянка № 12) за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської міської ради для ведення 
садівництва. 

Рогозінському Анатолію Прокоповичу необхідно зареєструвати право власності на 
земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

1.2.24. Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність 
земельної ділянки в обслуговуючому кооперативі «Садівниче товариство «Вуглнка-1» 
(ділянка № 55). 

Передати САФРОНЕНКУ Віталію Дмитровичу у власність земельну ділянку 
площею 0,0529 га (кадастровий номер 3510300000:12:614:0027) в обслуговуючому 
кооперативі «Садівниче товариство «Вуглинка-1» (ділянка № 55) за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської міської ради для ведення 
садівництва. 
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Сафроненку Віталію Дмитровичу необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

1.2.25. Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Кременчуцькій, 223б. 

Передати СІРЕНКО Карині Вячеславівні у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га (кадастровий номер 3510300000:01:002:0060) по вул. Кременчуцькій, 223б 
за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
(присадибна ділянка). 

Сіренко Карині Вячеславівні необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

1.2.26. Затвердити Шохіну Валерію Вячеславовичу проект землеустрою по зміні 
цільового призначення земельної ділянки по вул. Міліцейській (суміжно з садибою № 107). 

Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,0717 га (кадастровий номер 
3510300000:11:468:0043) по вул. Міліцейській (суміжно з садибою № 107), що перебуває у 
приватній власності Шохіна Валерія Вячеславовича згідно з договором купівлі-продажу 
земельної ділянки від 22.09.2020 № 1031 з «КВЦПЗ 01.05 Для ведення садівництва» на 
«КВЦПЗ 02.01 Для будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка)».  

 
1.3. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок  
 
1.3.1. Погодити КАЛІНІ Світлані Андріївні у власність місце розташування земельної 

ділянки орієнтовною площею 0,0588 га по вул. Єфремова, 1 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради та 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

Каліні Світлані Андріївні необхідно у 6-місячний термін оформити проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на затвердження. 

1.3.2. Погодити КІСІЛЬОВІЙ Маргариті Сергіївні у власність місце розташування 
земельної ділянки орієнтовною площею 0,0600 га по вул. Григорія Логвина, 33 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської міської ради та надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки. 

Кісільовій Маргариті Сергіївні необхідно у 6-місячний термін оформити проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на 
затвердження. 

1.3.3. Погодити КОЗИНЕЦЬ Любові Адольфівні у власність місце розташування 
земельної ділянки орієнтовною площею 0,1000 га по вул. 6-го Грудня (додатково до садиби 
№ 144) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської міської ради та надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки. 

Козинець Любові Адольфівні необхідно у 6-місячний термін оформити проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на 
затвердження. 

1.3.4. Погодити МАЛЯРУ Олегу Григоровичу у власність місце розташування 
земельної ділянки орієнтовною площею 0,1000 га по вул. Нижче-Польовій, 26 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
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Олександрійської міської ради та надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки. 

Маляру Олегу Григоровичу необхідно у 6-місячний термін оформити проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на 
затвердження. 

1.3.5. Відмовити ЧОРНОМОР Інні Володимирівні у погоджені у власність місця 
розташування земельної ділянки орієнтовною площею 0,0100 га в м. Олександрії (поруч із 
земельною ділянкою з кадастровим номером 3510300000:10:514:0017) для будівництва та 
обслуговування індивідуального гаража за рахунок земель запасу житлової та громадської 
забудови Олександрійської міської ради в зв’язку з невідповідністю містобудівній 
документації. 

1.3.6. Відмовити ЧОРНОМОРУ Руслану Григоровичу у погоджені у власність місця 
розташування земельної ділянки орієнтовною площею 0,0100 га в м. Олександрії (поруч із 
земельною ділянкою з кадастровим номером 3510300000:10:514:0017) для будівництва та 
обслуговування індивідуального гаража за рахунок земель запасу житлової та громадської 
забудови Олександрійської міської ради в зв’язку з невідповідністю містобудівній 
документації. 

1.3.7. Відмовити ЧОРНОМОРУ Ростиславу Руслановичу у погоджені у власність місця 
розташування земельної ділянки орієнтовною площею 0,0100 га в м. Олександрії (поруч із 
земельною ділянкою з кадастровим номером 3510300000:10:514:0017) для будівництва та 
обслуговування індивідуального гаража за рахунок земель запасу житлової та громадської 
забудови Олександрійської міської ради в зв’язку з невідповідністю містобудівній 
документації. 

 
2. Про відведення земельних ділянок учасникам бойових дій 
 
2.1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної 

ділянки в м. Олександрії (в південно-західній частині) (кадастровий 
номер 3510300000:07:260:0010). 

Передати ВЕРЕСКУНУ Сергію Анатолійовичу, учаснику бойових дій, у власність 
земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий номер 3510300000:07:260:0010) в 
м. Олександрії (в південно-західній частині) за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської міської ради для ведення особистого 
селянського господарства, як виняток до пункту 1 розділу 2 Положення про регулювання 
земельних відносин в місті Олександрії, затвердженого рішенням міської ради від 27.10.2017 
№ 369. 

Верескуну Сергію Анатолійовичу необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

2.2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної 
ділянки в м. Олександрії (в південно-західній частині) (кадастровий 
номер 3510300000:07:260:0008). 

Передати ДОРОШЕНКУ Григорію Олександровичу, учаснику бойових дій, у власність 
земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий номер 3510300000:07:260:0008) в 
м. Олександрії (в південно-західній частині) за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської міської ради для ведення особистого 
селянського господарства, як виняток до пункту 1 розділу 2 Положення про регулювання 
земельних відносин в місті Олександрії, затвердженого рішенням міської ради від 27.10.2017 
№ 369. 

Дорошенку Григорію Олександровичу необхідно зареєструвати право власності на 
земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

2.3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної 
ділянки в м. Олександрії (в південно-західній частині) (кадастровий 
номер 3510300000:07:260:0009). 
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Передати КОЧЕРЗІ Сергію Григоровичу, учаснику бойових дій, у власність земельну 
ділянку площею 2,0000 га (кадастровий номер 3510300000:07:260:0009) в м. Олександрії (в 
південно-західній частині) за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення 
Олександрійської міської ради для ведення особистого селянського господарства, як виняток 
до пункту 1 розділу 2 Положення про регулювання земельних відносин в місті Олександрії, 
затвердженого рішенням міської ради від 27.10.2017 № 369. 

Кочерзі Сергію Григоровичу необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

2.4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної 
ділянки в м. Олександрії (в південно-західній частині) (кадастровий 
номер 3510300000:07:260:0006). 

Відмовити у передачі ПІЩАНСЬКОМУ Олександру Івановичу, учаснику бойових дій, 
у власність земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий номер 3510300000:07:260:0006) 
в м. Олександрії (в південно-західній частині) за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської міської ради для ведення особистого 
селянського господарства, як виняток до пункту 1 розділу 2 Положення про регулювання 
земельних відносин в місті Олександрії, затвердженого рішенням міської ради від 27.10.2017 
№ 369, в зв’язку з використаним правом на безкоштовну приватизацію раніше . 

Передати КОЛОДЯЖНОМУ Денису Миколайовичу, учаснику бойових дій, у власність 
земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий номер 3510300000:07:260:0006) в 
м. Олександрії (в південно-західній частині) за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської міської ради для ведення особистого 
селянського господарства, як виняток до пункту 1 розділу 2 Положення про регулювання 
земельних відносин в місті Олександрії, затвердженого рішенням міської ради від 27.10.2017 
№ 369. 

Колодяжному Денису Миколайовичу необхідно зареєструвати право власності на 
земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

2.5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної 
ділянки в м. Олександрії (в південно-західній частині) (кадастровий 
номер 3510300000:07:260:0007). 

Передати ПОДВИЖЕНКУ Віктору Петровичу, учаснику бойових дій, у власність 
земельну ділянку площею 2,0000 га (кадастровий номер 3510300000:07:260:0007) в 
м. Олександрії (в південно-західній частині) за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської міської ради для ведення особистого 
селянського господарства, як виняток до пункту 1 розділу 2 Положення про регулювання 
земельних відносин в місті Олександрії, затвердженого рішенням міської ради від 27.10.2017 
№ 369. 

Подвиженку Віктору Петровичу необхідно зареєструвати право власності на земельну 
ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

2.6. Відмовити БРЕДІСУ Володимиру Леонідовичу, учаснику бойових дій, у погоджені 
у власність місце розташування земельної ділянки орієнтовною площею 2,0 га в 
м. Олександрії (поруч із земельною ділянкою з кадастровим номером 
3510300000:13:649:5030) для ведення особистого селянського господарства за рахунок 
земель запасу сільськогосподарського призначення Олександрійської міської ради в зв’язку з 
належністю до земель садово-городнього товариства «Екос» (існують приватні земельні 
ділянки для ведення садівництва). 

2.7. Відмовити БУДНИКУ Анатолію Михайловичу, учаснику бойових дій, у погоджені 
у власність місце розташування земельної ділянки орієнтовною площею 2,0 га в 
м. Олександрії (поруч із земельною ділянкою з кадастровим номером 
3510300000:13:649:5030) для ведення особистого селянського господарства за рахунок 
земель запасу сільськогосподарського призначення Олександрійської міської ради в зв’язку з 
належністю до земель садово-городнього товариства «Екос» (існують приватні земельні 
ділянки для ведення садівництва). 
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2.8. Відмовити БУДНИКУ Григорію Никоноровичу, учаснику бойових дій, у погоджені 
у власність місце розташування земельної ділянки орієнтовною площею 2,0 га в 
м. Олександрії (поруч із земельною ділянкою з кадастровим номером 
3510300000:13:649:5030) для ведення особистого селянського господарства за рахунок 
земель запасу сільськогосподарського призначення Олександрійської міської ради в зв’язку з 
належністю до земель садово-городнього товариства «Екос» (існують приватні земельні 
ділянки для ведення садівництва). 

2.9. Відмовити ГНОЙОВОМУ Олександру Івановичу, учаснику бойових дій, у 
погоджені у власність місце розташування земельної ділянки орієнтовною площею 2,0 га в 
м. Олександрії (поруч із земельною ділянкою з кадастровим номером 
3510300000:13:649:5030) для ведення особистого селянського господарства за рахунок 
земель запасу сільськогосподарського призначення Олександрійської міської ради в зв’язку з 
належністю до земель садово-городнього товариства «Екос» (існують приватні земельні 
ділянки для ведення садівництва). 

2.10. Відмовити КОЛОДЯЖНОМУ Денису Миколайовичу, учаснику бойових дій, у 
погоджені у власність місце розташування земельної ділянки орієнтовною площею 2,0 га в 
м. Олександрії (поруч із земельною ділянкою з кадастровим номером 
3510300000:13:649:5027) для ведення особистого селянського господарства за рахунок 
земель запасу сільськогосподарського призначення Олександрійської міської ради в зв’язку з 
невідповідністю містобудівній документації. 

2.11. Відмовити ЛИТВИНЕНКУ Павлу Іллічу, учаснику бойових дій, у погоджені у 
власність місце розташування земельної ділянки орієнтовною площею 2,0 га в м. Олександрії 
(поруч із земельною ділянкою з кадастровим номером 3510300000:13:649:5023) для ведення 
особистого селянського господарства за рахунок земель запасу сільськогосподарського 
призначення Олександрійської міської ради в зв’язку з невідповідністю містобудівній 
документації.  

2.12. Відмовити САВЧЕНКУ Віктору Івановичу, учаснику бойових дій, у погоджені у 
власність місце розташування земельної ділянки орієнтовною площею 2,0 га в м. Олександрії 
(поруч із земельною ділянкою з кадастровим номером 3510300000:13:649:5024) для ведення 
особистого селянського господарства за рахунок земель запасу сільськогосподарського 
призначення Олександрійської міської ради в зв’язку з невідповідністю містобудівній 
документації. 

2.13. Відмовити СІНЬКЕВИЧУ Олександру Григоровичу, учаснику бойових дій, у 
погоджені у власність місце розташування земельної ділянки орієнтовною площею 2,0 га в 
м. Олександрії (поруч із земельною ділянкою з кадастровим номером 
3510300000:13:649:5030) для ведення особистого селянського господарства за рахунок 
земель запасу сільськогосподарського призначення Олександрійської міської ради в зв’язку з 
належністю до земель садово-городнього товариства «Екос» (існують приватні земельні 
ділянки для ведення садівництва). 

2.14. Відмовити СУЛИМІ Анатолію Миколайовичу, учаснику бойових дій, у погоджені 
у власність місце розташування земельної ділянки орієнтовною площею 2,0 га в 
м. Олександрії (поруч із земельною ділянкою з кадастровим номером 
3510300000:13:649:5020) для ведення особистого селянського господарства за рахунок 
земель запасу сільськогосподарського призначення Олександрійської міської ради в зв’язку з 
невідповідністю містобудівній документації. 

 
3. Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах особистого 

строкового сервітуту  
 
3.1. Надати ПОТАПОВУ Сергію Анатолійовичу в тимчасове користування терміном на 

5 (п’ять) років на умовах особистого строкового сервітуту земельну ділянку по вул. Садовій 
(біля житлового будинку № 64) для розміщення тимчасової споруди площею 0,0030 га 
(кадастровий номер 3510300000:11:502:0023) за рахунок земель житлової та громадської 
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забудови Олександрійської міської ради з виконанням комплексного благоустрою прилеглої 
території на землях міської ради. 

Потапову Сергію Анатолійовичу необхідно в місячний термін укласти договір 
особистого строкового сервітуту з управлінням приватизації, оренди майна та землі міської 
ради. 

3.2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель по 
вул. Садовій (біля будівлі № 56-б). 

Зареєструвати право комунальної власності територіальної громади міста Олександрії в 
особі Олександрійської міської ради на земельну ділянку за адресою: м. Олександрія, 
вул. Садова (біля будівлі № 56-б) (кадастровий номер 3510300000:11:502:0041).   

Надати КОМПАНІЄЦЬ Світлані Григорівні в тимчасове користування терміном на 
5 (п’ять) років на умовах особистого строкового сервітуту земельну ділянку по вул. Садовій 
(біля будівлі № 56-б) для розміщення тимчасової споруди площею 0,0007 га (кадастровий 
номер 3510300000:11:502:0041) за рахунок земель житлової та громадської забудови 
Олександрійської міської ради з виконанням комплексного благоустрою прилеглої території 
на землях міської ради. 

Компанієць Світлані Григорівні необхідно протягом місяця укласти договір особистого 
строкового сервітуту з управлінням приватизації, оренди майна та землі міської ради. 

3.3. Припинити дію договору особистого строкового сервітуту від 06.08.2018 № 261 
(номер запису про інше речове право 27418223 від 09.08.2018), укладеного з СМІЛЯНЕЦЬ 
Ліною Леонідівною, на земельну ділянку площею 0,0030 га за рахунок земельної ділянки 
загальною площею 1,4770 га по просп. Соборному, 89 (кадастровий номер 
3510300000:11:422:0009), яка перебуває у постійному користуванні управління культури і 
туризму Олександрійської міської ради, за згодою сторін. 

 Договір особистого строкового сервітуту земельної ділянки від 06.08.2018 № 261 
(номер запису про інше речове право 27418223 від 09.08.2018) зняти з державної реєстрації. 

Зобов’язати Смілянець Ліну Леонідівну виплатити компенсацію завданих збитків за 
фактичне користування земельною ділянкою орієнтовною площею 0,0035 га під виносним 
сезонним майданчиком (поруч з тимчасовою спорудою) за 2 місяці у сумі 716,14 грн.  

3.4. Надати ТРИМБАЧУ Анатолію Леонідовичу в тимчасове користування терміном на 
5 (п’ять) років на умовах особистого строкового сервітуту земельну ділянку площею 
0,0030 га за рахунок земельної ділянки загальною площею 1,4770 га по просп. Соборному, 89 
(кадастровий номер 3510300000:11:422:0009), яка перебуває у постійному користуванні 
управління культури і туризму Олександрійської міської ради, для встановлення та 
обслуговування тимчасової споруди-торговельного павільйону за рахунок земельної ділянки, 
що знаходиться в користуванні Смілянець Ліни Леонідівни, за її згодою, з виконанням 
комплексного благоустрою прилеглої території на землях міської ради та за умови 
оформлення державної реєстрації фізичної особи-підприємця. 

Тримбачу Анатолію Леонідовичу необхідно протягом місяця укласти договір 
особистого строкового сервітуту з управлінням приватизації, оренди майна та землі міської 
ради. 

3.5. Надати дозвіл ТРИМБАЧУ Анатолію Леонідовичу на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки площею 
0,0030 га по просп. Соборному, 89 (кадастровий номер 3510300000:11:422:0009) загальною 
площею 1,4770 га, яка перебуває у постійному користуванні управління культури і туризму 
Олександрійської міської ради, на яку покладається право сервітуту для уточнення 
конфігурації та площі земельної ділянки.   

Змінити площу земельної ділянки з «0,0030 га» на «0,0045 га».  
Тримбачу Анатолію Леонідовичу необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 

документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки та надати її міській раді 
на затвердження. 
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Тримбачу Анатолію Леонідовичу укласти додаткову угоду з управлінням приватизації, 
оренди майна та землі міської ради по внесенню змін до договору особистого строкового 
сервітуту по збільшенню площі земельної ділянки з «0,0030 га» на «0,0045 га». 

3.6. Надати СОПРОНЧУКУ Давиду Сергійовичу в тимчасове користування терміном 
на 5 (п’ять) років на умовах особистого строкового сервітуту земельну ділянку по 
просп. Соборному (біля будинку № 19) для розміщення тимчасової споруди площею 
0,0031 га (кадастровий номер 3510300000:03:185:0011) за рахунок земель житлової та 
громадської забудови Олександрійської міської ради з виконанням комплексного 
благоустрою прилеглої території на землях міської ради. 

Сопрончуку Давиду Сергійовичу необхідно протягом місяця укласти договір 
особистого строкового сервітуту з управлінням приватизації, оренди майна та землі міської 
ради. 

3.7. Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 01.09.2015 (номер запису 
про інше речове право 10995998 від 01.09.2015), укладеного з Ільєнко Ольгою 
Володимирівною, на земельну ділянку по просп. Соборному (біля житлового будинку № 7), 
площею 0,0011 га (кадастровий номер 3510300000:03:185:0027), за згодою сторін. Договір 
оренди земельної ділянки від 01.09.2015 (номер запису про інше речове 10995998 від 
01.09.2015) зняти з державної реєстрації. 

3.8. Надати МОЛЕБНОМУ Володимиру Вікторовичу в тимчасове користування 
терміном на 5 (п’ять) років на умовах особистого строкового сервітуту земельну ділянки по 
просп. Соборному (біля житлового будинку № 7) для розміщення тимчасової споруди 
площею 0,0011 га (кадастровий номер 3510300000:03:185:0027) за рахунок земельної 
ділянки, що знаходиться в користуванні Ільєнко Ольги Володимирівни, за її згодою, з 
виконанням комплексного благоустрою прилеглої території на землях міської ради. 

Молебному Володимиру Вікторовичу необхідно протягом місяця укласти договір 
особистого строкового сервітуту з управлінням приватизації, оренди майна та землі міської 
ради. 

3.9. Погодити МИРОШНИК Олені Володимирівні місце розташування земельної 
ділянки орієнтовною площею 0,0012 га по просп. Будівельників (суміжно з ринком) в 
тимчасове користування терміном на 5 (п’ять) років на умовах особистого строкового 
сервітуту для розміщення тимчасової споруди 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 земельної 
ділянки для розміщення тимчасової споруди за рахунок земель запасу житлової та 
громадської забудови Олександрійської міської ради. 

3.10. Погодити ГРИБАЧОВУ Олександру Васильовичу місце розташування земельної 
ділянки орієнтовною площею 0,0024 га по вул. Святомиколаївській (суміжно з житловим 
будинком № 43) в тимчасове користування терміном на 10 (десять) років на умовах 
особистого строкового сервітуту для розміщення тимчасової споруди - металевого гаража 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 земельної 
ділянки для розміщення тимчасової споруди за рахунок земель запасу житлової та 
громадської забудови Олександрійської міської ради. 

3.11. Погодити ТІЩЕНКУ Павлу Вікторовичу місце розташування земельної ділянки 
орієнтовною площею 0,0025 га по вул. Героїв Сталінграда (суміжно з житловим будинком 
№ 19) в тимчасове користування терміном на 25 (двадцять п’ять) років на умовах особистого 
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строкового сервітуту для розміщення тимчасової споруди - металевого гаража 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 земельної 
ділянки для розміщення тимчасової споруди за рахунок земель запасу житлової та 
громадської забудови Олександрійської міської ради. 

3.12. Погодити ФУНДОВОМУ Володимиру Миколайовичу місце розташування 
земельної ділянки орієнтовною площею 0,0024 га по вул. Діброви (біля житлового будинку 
№ 72) в тимчасове користування терміном на 5 (п’ять) років на умовах особистого 
строкового сервітуту для розміщення тимчасової споруди – металевого гаража 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 земельної 
ділянки для розміщення тимчасової споруди за рахунок земель запасу житлової та 
громадської забудови Олександрійської міської ради. 

3.13. Погодити КОРЛЮКУ Артуру Васильовичу місце розташування земельної ділянки 
орієнтовною площею 0,0032 га по вул. Садовій (суміжно з будинком № 37а) в тимчасове 
користування терміном на 5 (п’ять) років на умовах особистого строкового сервітуту для 
розміщення тимчасової споруди – металевого гаража 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 земельної 
ділянки для розміщення тимчасової споруди за рахунок земель запасу житлової та 
громадської забудови Олександрійської міської ради. 

3.14. Погодити БАДЗИМ Валентині Григорівні місце розташування земельної ділянки 
орієнтовною площею 0,0016 га по вул. Святомиколаївській (біля житлового будинку № 31) в 
тимчасове користування терміном на 5 (п’ять) років на умовах особистого строкового 
сервітуту для розміщення тимчасової споруди – металевого гаража 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 земельної 
ділянки для розміщення тимчасової споруди за рахунок земель запасу житлової та 
громадської забудови Олександрійської міської ради. 

3.15. Припинити дію договору особистого строкового сервітуту від 07.05.2018 № 233 
(номер запису про інше речове право 26126142 від 14.05.2018), укладеного з ЗАЙЦЕВИМ 
Максимом Вікторовичем, на земельну ділянку по вул. Григорія Усика (суміжно з житловим 
будинком № 51), площею 0,0035 га (кадастровий номер 3510300000:11:271:0041), за згодою 
сторін.  

Договір особистого строкового сервітуту земельної ділянки від 07.05.2018 № 233 
(номер запису про інше речове право 26126142 від 14.05.2018) зняти з державної реєстрації. 
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3.16. Надати КАСЬЯНЕНКУ Олександру Юрійовичу в тимчасове користування 
терміном на 5 (п’ять) років на умовах особистого строкового сервітуту земельну ділянку по 
вул. Григорія Усика (суміжно з житловим будинком № 51) для розміщення тимчасової 
споруди площею 0,0035 га (кадастровий номер 3510300000:11:271:0041) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради з виконанням 
комплексного благоустрою прилеглої території на землях міської ради. 

Касьяненку Олександру Юрійовичу необхідно протягом місяця укласти договір 
особистого строкового сервітуту з управлінням приватизації, оренди майна та землі міської 
ради. 

3.17. Погодити МІРЗОЄВІЙ Інні Василівні місце розташування земельних ділянок 
орієнтовними площами 0,0064 га та 0,0425 га по вул. Шевченка (біля будівлі № 66) в 
тимчасове користування терміном на 5 (п’ять) років на умовах особистого строкового 
сервітуту для прокладення водопровідної мережі 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 прокладення водопровідної мережі за рахунок земель запасу житлової та 
громадської забудови Олександрійської міської ради. 

3.18. Надати ДИТИНЮКУ Денису Леонідовичу в тимчасове користування терміном на 
5 (п’ять) років на умовах особистого строкового сервітуту земельну ділянку по 
просп. Соборному (на існуючій автобусній зупинці ринок «Південний») для розміщення 
тимчасової споруди площею 0,0028 га (кадастровий номер 3510300000:11:499:0010) за 
рахунок земель житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради з 
виконанням комплексного благоустрою прилеглої території на землях міської ради. 

Дитинюку Денису Леонідовичу необхідно в місячний термін укласти договір 
особистого строкового сервітуту з управлінням приватизації, оренди майна та землі міської 
ради. 

3.19. Погодити ПРОКВАС Ганні Іванівні місце розташування земельної ділянки 
орієнтовною площею 0,0015 га по просп. Соборному (біля будівлі № 27б) в тимчасове 
користування терміном на 5 (п’ять) років на умовах особистого строкового сервітуту для 
розміщення тимчасової споруди 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 земельної 
ділянки для розміщення тимчасової споруди за рахунок земель запасу житлової та 
громадської забудови Олександрійської міської ради. 

3.20. Погодити АЛЛЯНОВУ Олександру Михайловичу місце розташування земельної 
ділянки орієнтовною площею 0,0027 га по вул. Олександра Козенка (суміжно з житловим 
будинком № 3) в тимчасове користування терміном на 5 (п’ять) років на умовах особистого 
строкового сервітуту для розміщення тимчасової споруди - металевого гаража 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 земельної 
ділянки для розміщення тимчасової споруди за рахунок земель запасу житлової та 
громадської забудови Олександрійської міської ради. 
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3.21. Погодити ЄРМОЛЮКУ Ігорю Васильовичу місце розташування земельної 
ділянки орієнтовною площею 0,0024 га по вул. Святомиколаївській (суміжно з житловим 
будинком № 43) в тимчасове користування терміном на 5 (п’ять) років на умовах особистого 
строкового сервітуту для розміщення тимчасової споруди - металевого гаража 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 земельної 
ділянки для розміщення тимчасової споруди за рахунок земель запасу житлової та 
громадської забудови Олександрійської міської ради. 

3.22. Надати КАСЄЄВІЙ Тетяні Миколаївні в тимчасове користування терміном на 
2 (два) місяці на умовах особистого строкового сервітуту земельну ділянку по вул. Садовій 
(біля автостоянки «Контакт») для прокладання мереж водопостачання та водовідведення 
площею 0,0527 га (кадастровий номер 3510300000:11:463:0027) за рахунок земель житлової 
та громадської забудови Олександрійської міської ради з виконанням комплексного 
благоустрою прилеглої території на землях міської ради. 

Визначити розмір плати за сервітутне землекористування 1% від нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки. 

Касєєвій Тетяні Миколаївні необхідно протягом місяця укласти договір особистого 
строкового сервітуту з управлінням приватизації, оренди майна та землі міської ради. 

3.23. Надати ГРИГОРУ Миколі Вікторовичу в тимчасове користування терміном на 
3 (три) роки на умовах особистого строкового сервітуту земельну ділянку по вул. Діброви 
(біля поліклініки) для розміщення тимчасової споруди площею 0,0030 га (кадастровий 
номер 3510300000:04:251:0031) за рахунок земель житлової та громадської забудови 
Олександрійської міської ради з виконанням комплексного благоустрою прилеглої території 
на землях міської ради. 

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

3.24. Надати ШИБІ Ларисі Миколаївні в тимчасове користування терміном на 
5 (п’ять) років на умовах особистого строкового сервітуту земельну ділянку по 
вул. Айвазовського (поруч з будинком № 109 по просп. Соборному) для розміщення 
тимчасової споруди площею 0,0015 га (кадастровий номер 3510300000:11:557:0010) за 
рахунок земель житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради з 
виконанням комплексного благоустрою прилеглої території на землях міської ради. 

Шибі Ларисі Миколаївні необхідно протягом місяця укласти договір особистого 
строкового сервітуту з управлінням приватизації, оренди майна та землі міської ради. 

3.25. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель по 
вул. Ярмарковій (біля житлового будинку № 46) (кадастровий номер 
3510300000:11:315:0019) та уточнити в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 
площу земельної ділянки з «0,0049 га» на «0,0057 га» 

МЕТКІЙ Олені Омелянівні укласти додаткову угоду з управлінням приватизації, 
оренди майна та землі міської ради по внесенню змін до договору особистого строкового 
сервітуту від № 03.01.2018 № 222 по збільшенню площі земельної ділянки. 

3.26. Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 12.04.2017 (номер запису 
про інше речове право 20156827 від 26.04.2017), укладеного з Харенко Галиною Іванівною, 
на земельну ділянку по вул. Діброви (біля будинку № 72), площею 0,0065 га (кадастровий 
номер 3510300000:11:263:0004), за згодою сторін. Договір оренди земельної ділянки від 
12.04.2017 (номер запису про інше речове право 20156827 від 26.04.2017) зняти з державної 
реєстрації. 

3.27. Надати НАБОЙЩИКОВІЙ Анастасії Сергіївні в тимчасове користування 
терміном на 5 (п’ять) років на умовах особистого строкового сервітуту земельну ділянку по 
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вул. Діброви (біля будинку № 72) для розміщення тимчасової споруди площею 0,0065 га 
(кадастровий номер 3510300000:11:263:0004) за рахунок земельної ділянки, що знаходиться 
в користуванні Харенко Галини Іванівни, за її згодою, з виконанням комплексного 
благоустрою прилеглої території на землях міської ради. 

Набойщиковій Анастасії Сергіївні необхідно протягом місяця укласти договір 
особистого строкового сервітуту з управлінням приватизації, оренди майна та землі міської 
ради. 

3.28. Надати ЦВЄТКОВІЙ Валентині Миколаївні в тимчасове користування терміном 
на 5 (п’ять) років на умовах особистого строкового сервітуту земельну ділянку по 
Кременчуцькому шосе для розміщення тимчасової споруди площею 0,0050 га (кадастровий 
номер 3510300000:01:004:0011) за рахунок земель житлової та громадської забудови 
Олександрійської міської ради з виконанням комплексного благоустрою прилеглої території 
на землях міської ради. 

Цвєтковій Валентині Миколаївні необхідно в місячний термін укласти договір 
особистого строкового сервітуту з управлінням приватизації, оренди майна та землі міської 
ради. 

3.29. Погодити РУССУ Надії Олексіївні місце розташування земельної ділянки 
орієнтовною площею 0,0024 га по вул. Східній (біля будинку № 25) в тимчасове 
користування терміном на 5 (п’ять) років на умовах особистого строкового сервітуту для 
розміщення тимчасової споруди - металевого гаража 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 земельної 
ділянки для розміщення тимчасової споруди за рахунок земель запасу житлової та 
громадської забудови Олександрійської міської ради. 

3.30. Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДАС 
ГРУП» у погодженні місця розташування земельної ділянки орієнтовною площею 0,0030 га 
по пл. Соборній (суміжно з ЛІТ, напроти будівлі Олександрійського політехнічного коледжу) 
в тимчасове користування терміном на 5 (п’ять) років на умовах особистого строкового 
сервітуту для розміщення тимчасової споруди 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. 

3.31. Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДАС 
ГРУП» у погодженні місця розташування земельної ділянки орієнтовною площею 0,0030 га 
по просп. Соборному (біля будівлі № 11) в тимчасове користування терміном на 5 (п’ять) 
років на умовах особистого строкового сервітуту для розміщення тимчасової споруди 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. 

3.32. Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕДАР» в 
наданні у тимчасове користування терміном на 10 (десять) років на умовах особистого 
строкового сервітуту земельної ділянки по вул. Першотравневій (біля будинків № 53-55) для 
розміщення тимчасової споруди площею 0,0006 га (кадастровий 
номер 3510300000:04:209:0041) за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської міської ради з виконанням комплексного благоустрою прилеглої території 
на землях міської ради шляхом припинення дії договору від 08.05.2018 № 234 за згодою 
сторін (термін дії договору до 10.05.2023). 

3.33. Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕДАР» в 
наданні у тимчасове користування терміном на 10 (десять) років на умовах особистого 
строкового сервітуту земельної ділянки по вул. Діброви (біля будинку № 72) для розміщення 
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тимчасової споруди площею 0,0006 га (кадастровий номер 3510300000:11:263:0038) за 
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради з 
виконанням комплексного благоустрою прилеглої території на землях міської ради шляхом 
припинення дії договору від 08.05.2018 № 235 за згодою сторін (термін дії договору до 
11.05.2023). 

3.34. Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕДАР» в 
наданні у тимчасове користування терміном на 10 (десять) років на умовах особистого 
строкового сервітуту земельної ділянки по вул. 6-го Грудня (біля будинку № 137) для 
розміщення тимчасової споруди площею 0,0006 га (кадастровий 
номер 3510300000:10:493:0018) за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської міської ради з виконанням комплексного благоустрою прилеглої території 
на землях міської ради шляхом припинення дії договору від 08.05.2018 № 236 за згодою 
сторін (термін дії договору до 11.05.2023). 

3.35. Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕДАР» в 
наданні у тимчасове користування терміном на 10 (десять) років на умовах особистого 
строкового сервітуту земельної ділянки по вул. Першотравневій (біля будинку № 9) для 
розміщення тимчасової споруди площею 0,0006 га (кадастровий 
номер 3510300000:10:232:0023) за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської міської ради з виконанням комплексного благоустрою прилеглої території 
на землях міської ради шляхом припинення дії договору від 08.05.2018 № 237 за згодою 
сторін (термін дії договору до 10.05.2023). 

3.36. Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕДАР» в 
наданні у тимчасове користування терміном на 10 (десять) років на умовах особистого 
строкового сервітуту земельної ділянки по вул. Григорія Усика (біля будинку № 51) для 
розміщення тимчасової споруди площею 0,0006 га (кадастровий 
номер 3510300000:11:315:0005) за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської міської ради з виконанням комплексного благоустрою прилеглої території 
на землях міської ради шляхом припинення дії договору від 08.05.2018 № 238 за згодою 
сторін (термін дії договору до 11.05.2023). 

3.37. Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕДАР» в 
наданні у тимчасове користування терміном на 10 (десять) років на умовах особистого 
строкового сервітуту земельної ділянки по просп. Соборному (біля будівлі ІОЦ) для 
розміщення тимчасової споруди площею 0,0006 га (кадастровий 
номер 3510300000:11:278:0014) за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської міської ради з виконанням комплексного благоустрою прилеглої території 
на землях міської ради шляхом припинення дії договору від 08.05.2018 № 239 за згодою 
сторін (термін дії договору до 10.05.2023). 

3.38. Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕДАР» в 
наданні у тимчасове користування терміном на 10 (десять) років на умовах особистого 
строкового сервітуту земельної ділянки по просп. Соборному (біля будівлі № 5) для 
розміщення тимчасової споруди площею 0,0006 га (кадастровий 
номер 3510300000:03:185:0040) за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської міської ради з виконанням комплексного благоустрою прилеглої території 
на землях міської ради шляхом припинення дії договору від 25.05.2018 № 240 за згодою 
сторін (термін дії договору до 11.05.2023). 

3.39. Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕДАР» в 
наданні у тимчасове користування терміном на 10 (десять) років на умовах особистого 
строкового сервітуту земельної ділянки по просп. Соборному (біля будинку № 136) для 
розміщення тимчасової споруди площею 0,0006 га (кадастровий 
номер 3510300000:10:565:0006) за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської міської ради з виконанням комплексного благоустрою прилеглої території 
на землях міської ради шляхом припинення дії договору від 08.05.2018 № 241 за згодою 
сторін (термін дії договору до 11.05.2023). 
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3.40. Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕДАР» в 
наданні у тимчасове користування терміном на 10 (десять) років на умовах особистого 
строкового сервітуту земельної ділянки по просп. Соборному (біля будівлі № 87) для 
розміщення тимчасової споруди площею 0,0006 га (кадастровий 
номер 3510300000:11:392:0026) за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської міської ради з виконанням комплексного благоустрою прилеглої території 
на землях міської ради шляхом припинення дії договору від 08.05.2018 № 242 за згодою 
сторін (термін дії договору до 11.05.2023). 

3.41. Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕДАР» в 
наданні у тимчасове користування терміном на 10 (десять) років на умовах особистого 
строкового сервітуту земельної ділянки по просп. Будівельників (біля будинку № 31) для 
розміщення тимчасової споруди площею 0,0006 га (кадастровий 
номер 3510300000:09:397:0002) за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської міської ради з виконанням комплексного благоустрою прилеглої території 
на землях міської ради шляхом припинення дії договору від 08.05.2018 № 243 за згодою 
сторін (термін дії договору до 11.05.2023). 

3.42. Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕДАР» в 
наданні у тимчасове користування терміном на 10 (десять) років на умовах особистого 
строкового сервітуту земельної ділянки по вул. Героїв Сталінграда (біля будинку № 31) для 
розміщення тимчасової споруди площею 0,0006 га (кадастровий 
номер 3510300000:11:502:0032) за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської міської ради з виконанням комплексного благоустрою прилеглої території 
на землях міської ради шляхом припинення дії договору від 08.05.2018 № 244 за згодою 
сторін (термін дії договору до 10.05.2023). 

3.43. Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕДАР» в 
наданні у тимчасове користування терміном на 10 (десять) років на умовах особистого 
строкового сервітуту земельної ділянки по вул. Садовій (біля будинку № 39) для розміщення 
тимчасової споруди площею 0,0006 га (кадастровий номер 3510300000:11:463:0022) за 
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради з 
виконанням комплексного благоустрою прилеглої території на землях міської ради шляхом 
припинення дії договору від 08.05.2018 № 245 за згодою сторін (термін дії договору до 
10.05.2023). 

3.44. Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕДАР» в 
наданні у тимчасове користування терміном на 10 (десять) років на умовах особистого 
строкового сервітуту земельної ділянки по вул. Святомиколаївській (біля будинку № 37а) 
для розміщення тимчасової споруди площею 0,0006 га (кадастровий 
номер 3510300000:10:332:0020) за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської міської ради з виконанням комплексного благоустрою прилеглої території 
на землях міської ради шляхом припинення дії договору від 08.05.2018 № 246 за згодою 
сторін (термін дії договору до 10.05.2023). 

3.45. Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕДАР» в 
наданні у тимчасове користування терміном на 10 (десять) років на умовах особистого 
строкового сервітуту земельної ділянки по вул. Садовій (біля будинку № 3) для розміщення 
тимчасової споруди площею 0,0006 га (кадастровий номер 3510300000:11:499:0004) за 
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради з 
виконанням комплексного благоустрою прилеглої території на землях міської ради шляхом 
припинення дії договору від 08.05.2018 № 247 за згодою сторін (термін дії договору до 
10.05.2023). 

3.46. Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕДАР» в 
наданні у тимчасове користування терміном на 10 (десять) років на умовах особистого 
строкового сервітуту земельної ділянки по вул. Козацькій (біля будинку № 41) для 
розміщення тимчасової споруди площею 0,0006 га (кадастровий 
номер 3510300000:10:437:0046) за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
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Олександрійської міської ради з виконанням комплексного благоустрою прилеглої території 
на землях міської ради шляхом припинення дії договору від 08.05.2018 № 248 за згодою 
сторін (термін дії договору до 10.05.2023). 

3.47. Погодити ТОВАРИСТВУ з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ОКСАМИТ» місце розташування земельної ділянки 
орієнтовною площею 0,0048 га по просп. Соборному (біля будинку № 107) в тимчасове 
користування терміном на 10 (десять) років на умовах особистого строкового сервітуту для 
розміщення тимчасової споруди 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 земельної 
ділянки для розміщення тимчасової споруди за рахунок земель запасу житлової та 
громадської забудови Олександрійської міської ради. 

3.48. Надати КОВАЛЬОВІЙ Світлані Анатоліївні дозвіл на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки площею 0,0022 га по 
вул. Героїв Сталінграда (біля будівлі № 31) (кадастровий номер 3510300000:11:502:0005) для 
уточнення конфігурації та площі земельної ділянки.  

Змінити площу земельної ділянки з «0,0022 га» на «0,0028 га».  
Ковальовій Світлані Анатоліївні необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 

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

3.49. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель по 
вул. Першотравневій (біля житлового будинку № 53). 

Зареєструвати право комунальної власності територіальної громади міста Олександрії в 
особі Олександрійської міської ради на земельну ділянку за адресою: м. Олександрія, 
вул. Першотравнева (біля житлового будинку № 53) (кадастровий номер 
3510300000:04:209:0051).   

Надати КОВАЛЬОВІЙ Світлані Анатоліївні в тимчасове користування терміном на 
5 (п’ять) років на умовах особистого строкового сервітуту земельну ділянку по 
вул. Першотравневій (біля житлового будинку № 53) для розміщення тимчасової споруди 
площею 0,0030 га (кадастровий номер 3510300000:04:209:0051) за рахунок земель житлової 
та громадської забудови Олександрійської міської ради з виконанням комплексного 
благоустрою прилеглої території на землях міської ради. 

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

3.50. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель по  
просп. Будівельників (біля ДАІ). 

Змінити цільове призначення земельної ділянки по просп. Будівельників (біля ДАІ)  
площею 0,0015 га (кадастровий номер 3510300000:09:380:0004) з «КВЦПЗ 18.00 Землі 
загального користування» на «КВЦПЗ 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі» .  

Зареєструвати право комунальної власності територіальної громади міста Олександрії в 
особі Олександрійської міської ради на земельну ділянку за адресою: м. Олександрія, 
просп. Будівельників (біля ДАІ) (кадастровий номер 3510300000:09:380:0004).   

Надати ГАВРИЩУКУ Віталію Вікторовичу в тимчасове користування терміном на 
10 (десять) років на умовах особистого строкового сервітуту земельну ділянку по 
просп. Будівельників (біля ДАІ) для розміщення тимчасової споруди площею 0,0015 га 
(кадастровий номер 3510300000:09:380:0004) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови Олександрійської міської ради з виконанням комплексного благоустрою прилеглої 
території на землях міської ради. 
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Гаврищуку Віталію Вікторовичу необхідно протягом місяця укласти договір 
особистого строкового сервітуту з управлінням приватизації, оренди майна та землі міської 
ради. 
 

4. Про оренду земельних ділянок 
 
4.1. Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 01.08.2019 (номер запису 

про інше речове право 32864728 від 13.08.2019), укладеного з приватним акціонерним 
товариством «ЗАПОРІЖСАНТЕХМОНТАЖ», по просп. Будівельників, 12 площею 2,1506 га 
(кадастровий номер 3510300000:09:380:0007) у зв’язку з відчуженням нерухомого майна.  

Приватному акціонерному товариству «Запоріжсантехмонтаж» необхідно протягом 
2 місяців укласти угоду про припинення терміну оренди земельної ділянки.  

Надати товариству з обмеженою відповідальністю «АВ ІНВЕСТ ГРУП» в оренду 
терміном на 49 (сорок дев’ять) років земельну ділянку площею 2,1506 га по просп. 
Будівельників, 12 площею 2,1506 га (кадастровий номер 3510300000:09:380:0007) для 
обслуговування промислових будівель і споруд за рахунок земель запасу промисловості, 
транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення міської ради. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки. 

Товариству з обмеженою відповідальністю «АВ ІНВЕСТ ГРУП» необхідно у 2-
місячний термін оформити договір оренди земельної ділянки. 

4.2. Поновити ВАСИЛЬЄВІЙ Людмилі Євгенівні на 5 (п’ять) років договір оренди 
земельної ділянки по просп. Соборному (суміжно з будівлею № 11) (кадастровий номер 
3510300000:03:185:0006) площею 0,0024 га, наданої для обслуговування павільйону. 

Визначити орендну ставку у розмірі 12% від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки. 

Васильєвій Людмилі Євгенівні необхідно протягом 2 місяців укласти поновлений 
договір оренди земельної ділянки.  

4.3. Поділити земельну ділянку за адресою: вул. Ярмаркова, 57 площею 1,6222 га та 
надати комунальному підприємству «ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РИНОК», 
РЯБОШАПЦІ Марині Володимирівні, КУЛІЄВУ Рауфу Ага Микаіл Огли  дозвіл на розробку 
технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки за адресою: вул. 
Ярмаркова, 57 площею 1,6222 га (кадастровий номер 3510300000:11:331:0059) на три 
окремих земельних ділянки: 

- площею 1,6180 га для подальшої передачі в постійне користування комунальному 
підприємству «Олександрійський центральний ринок», 

- площею 0,0012 га з присвоєнням адреси: вул. Перспективна, 19/5 для подальшого 
оформлення прав на дану ділянку Рябошапкою Мариною Володимирівною, 

- площею 0,0030 га з присвоєнням адреси: вул. Перспективна, 19/7 для подальшого 
оформлення прав на дану ділянку Кулієвим Рауфом Ага Микаіл Огли. 

Комунальному підприємству «Олександрійський центральний ринок», Рябошапці 
Марині Володимирівні, Кулієву Рауфу Ага Микаіл Огли протягом 6-місячного терміну 
розробити відповідну документацію із землеустрою та подати її на затвердження міській 
раді. 

4.4. Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 30.08.2018 (номер запису 
про інше речове право 27701585 від 30.08.2018, укладеного з МАРТИНЕНКО Інною 
Іванівною, по просп. Соборному, 170а площею 0,1029 га (кадастровий номер 
3510300000:16:652:0001), у зв’язку з відчуженням нерухомого майна.  

Мартиненко Інні Іванівні необхідно протягом 2 місяців укласти угоду про припинення 
договору оренди земельної ділянки. 

Зобов’язати МАРТИНЕНКО Юлію Вікторівну оформити правовстановлюючі 
документи на земельну ділянку по просп. Соборному, 170а площею 0,1029 га (кадастровий 
номер 3510300000:16:652:0001). 



23 

4.5. Надати МАРТИНЕНКО Юлії Вікторівні в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельну ділянку площею 0,1029 га по просп. Соборному, 170а (кадастровий номер 
3510300000:16:652:0001) для обслуговування приміщення магазину з підвалом за рахунок 
земель запасу житлової та громадської забудови міської ради. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки. 

Мартиненко Юлії Вікторівні необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

4.6. Встановити Д’ЯЧЕНКУ Володимиру Васильовичу орендну ставку за оренду 
земельної ділянки по вул. Козацький шлях, 1а  площею 0,0173 га (кадастровий номер 
3510300000:08:295:0026), наданої для будівництва та обслуговування будівлі магазину, у 
розмірі 3% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.  

Д’яченку Володимиру Васильовичу необхідно протягом 2 місяців укласти угоду про 
внесення змін до договору оренди земельної ділянки.  

4.7. Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 19.11.2003 (номер запису 
про інше речове право 10362032 від 10.07.2015, укладеного з МАЛИШЕВОЮ Ларисою 
Вікторівною, по вул. Козацькій, 120 площею 0,4825 га (кадастровий номер 
3510300000:11:402:0008), у зв’язку з закінченням терміну оренди.  

Малишевій Ларисі Вікторівні необхідно протягом 2 місяців укласти угоду про 
припинення договору оренди земельної ділянки за умови підписання акта звірки 
взаєморозрахунків на дату припинення договору оренди. 

Продовжити на 6 місяців термін дії дозволу, наданого МАЛИШЕВІЙ Ларисі Вікторівні 
та БУДЯКУ Сергію Петровичу рішенням міської ради від 10.05.2019 № 723, на розробку 
технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки за адресою: 
вул. Козацька, 120 площею 0,4825 га (кадастровий номер 3510300000:11:402:0008), на дві 
окремих земельних ділянки: 

- площею 0,3468 га з присвоєнням окремої поштової адреси: вул. Козацька, 126 – для 
подальшого оформлення договору оренди з Будяком Сергієм Петровичем, 

- площею 0,1357 га – для подальшого оформлення договору оренди з Малишевою 
Ларисою Вікторівною. 

Малишевій Ларисі Вікторівні, Будяку Сергію Петровичу оформити документацію по 
поділу земельної ділянки та оформити правовстановлюючі документи на відповідні земельні 
ділянки. 

4.8. Продовжити РЕЗНІКУ Олександру Васильовичу на 49 (сорок дев’ять) років термін 
дії договору оренди земельної ділянки по Новопразькому шосе (суміжно з територією             
ОЦЕС-1) (кадастровий номер 3510300000:14:629:0002) під водоймищем  площею 27,1418 га, 
наданої для риборозведення. 

Визначити орендну ставку у розмірі 2% від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки. 

Встановити оплату за водний об’єкт площею 25,4492 га на підставі розрахунку 
Олександрійського міжрайонного управління водного господарства у сумі 14429,11 грн на 
2020 рік. 

Резніку О.В. необхідно у 2-місячний термін укласти угоду про продовження договору 
оренди земельної ділянки за умови проведення розрахунків за нього за попередній період. 

4.9. Надати дозвіл РЕЗНІКУ Олександру Васильовичу на передачу терміном на 49 
(сорок дев’ять) років громадській організації «РИБАЛЬСЬКЕ ТОВАРИСТВО 
«ПЕРЕМОГА»» в суборенду земельної ділянки загальною площею 27,1418 га (кадастровий 
номер 3510300000:14:629:0002) по Новопразькому шосе (суміжно з територією ОЦЕС-1) для 
риборозведення.  

4.10. Надати КРАВЧЕНКУ Віталію Миколайовичу дозвіл на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж  
земельної ділянки комунальної власності за адресою: проїзд Поліграфістів, 6а площею 
0,6003 га (код КВЦПЗ J.12.08) (кадастровий номер 3510300000:14:636:0021). 
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За результатами встановлення (відновлення) меж земельної ділянки передбачити 
внесення змін до Державного земельного кадастру в частині розмірів та конфігурації 
земельної ділянки (код КВЦПЗ J.12.08) (кадастровий номер 3510300000:14:636:0021) 
площею 0,6003 га за адресою: проїзд Поліграфістів, 6а. 

4.11. Поновити МЕТЕЛИК Віті Олександрівні на 5 (п’ять) років договір оренди 
земельної ділянки по вул. 6-го Грудня (біля будинку № 137) (кадастровий номер 
3510300000:10:493:0009) площею 0,0036 га, наданої для обслуговування павільйону. 

Визначити орендну ставку у розмірі 12% від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки. 

Метелик Віті Олександрівні необхідно протягом 2 місяців укласти поновлений договір 
оренди земельної ділянки.  

4.12. Поновити МЕТЕЛИК Віті Олександрівні на 5 (п’ять) років договір оренди 
земельної ділянки по вул. 6-го Грудня (біля будинку № 137) (кадастровий номер 
3510300000:10:493:0010) площею 0,0010 га, наданої для обслуговування павільйону. 

Визначити орендну ставку у розмірі 12% від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки. 

Метелик Віті Олександрівні необхідно протягом 2 місяців укласти поновлений договір 
оренди земельної ділянки.  

4.13. Відмовити ГАВРИЛОВІЙ Тетяні Анатоліївні у поновленні на 3 (три) роки 
договору оренди земельної ділянки по вул. 6-го Грудня (біля будівлі № 137) (кадастровий 
номер 3510300000:10:493:0016) площею 0,0026 га, наданої для встановлення кіоску, у зв’язку 
з припиненням підприємницької діяльності з 09.09.2020. 

4.14. Затвердити ДІНЧАРІ Владиславу Григоровичу проект землеустрою по зміні 
цільового призначення орендованої земельної ділянки по вул. Декабристів (біля будинку № 
23). 

Змінити цільове призначення орендованої земельної ділянки по вул. Декабристів (біля 
будинку № 23) площею 0,0633 га (кадастровий номер 3510300000:03:185:0021) з «КВЦПЗ 
03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі» на «КВЦПЗ 03.13 Для 
будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування» для 
будівництва та обслуговування будівлі побутового обслуговування.  

Визначити орендну ставку у розмірі: 
- 6% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки до дати введення в 

експлуатацію будівлі побутового обслуговування, 
- 12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки з дати введення в 

експлуатацію будівлі побутового обслуговування. 
Дінчарі Владиславу Григоровичу необхідно у 2-місячний термін оформити зміни до 

договору оренди земельної ділянки відповідно до даного рішення. 
4.15. Затвердити проект землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної 

ділянки по просп. Соборному, 47.  
Змінити цільове призначення земельної ділянки по просп. Соборному, 47 

площею 0,0282 га (кадастровий номер 3510300000:04:231:0007), наданої для обслуговування 
будівлі, з «КВЦПЗ 03.04 Для будівництва та обслуговування будівель громадських та 
релігійних організацій» на «КВЦПЗ 03.15 Для будівництва та обслуговування інших 
будівель громадської забудови».  

Петрохалко Олені Володимирівні необхідно протягом 2 місяців оформити відповідні 
зміни до договору оренди земельної ділянки.  

4.16. Затвердити проект землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки 
загальною площею 0,0538 га під проектну кабельну лінію по просп. Соборному, 191/1.  

Надати приватному  акціонерному товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» в оренду 
терміном на 49 (сорок дев’ять) років земельну ділянку для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 
енергії  за рахунок земель запасу промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення міської ради площею 0,0538 га по просп. Соборному, 191/1 (кадастровий 
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номер 3510300000:12:595:0003) під проектну кабельну лінію 10 кВ зовнішнього 
електропостачання будівель виробничої бази по просп. Соборному, 191/1. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки. 

Приватному акціонерному товариству «Кіровоградобленерго» необхідно у 2-місячний 
термін оформити договір оренди земельної ділянки.   

4.17. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 
земельної ділянки (кадастровий номер 3510300000:11:499:0003) для обслуговування кафе за 
адресою: просп. Соборний, 107а. 

Змінити площу земельної ділянки за адресою: просп. Соборний, 107а з «0,0147 га» на 
«0,0210 га». 

Змінити орендарів земельної ділянки площею 0,0210 га по просп. Соборному, 107а 
(кадастровий номер 3510300000:11:499:0003) з «Константинова Світлана Юріївна» на  
«Константинова Світлана Юріївна (2/3 частки) та Константинова Катерина Максимівна 
(1/3 частки)». 

 Константиновій Світлані Юріївні та Константиновій Катерині Максимівні необхідно у 
2-місячний термін оформити відповідні зміни до договору оренди. 

4.18. Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 27.12.2019 (номер запису 
про інше речове право 34929691 від 27.12.2019), укладеного з КУЧИНСЬКИМ Сергієм 
Юрійовичем, по просп. Соборному, 143 площею 0,2248 га (кадастровий номер 
3510300000:17:615:0002) у зв’язку з відчуженням нерухомого майна.  

Кучинському Сергію Юрійовичу необхідно протягом 2 місяців укласти угоду про 
припинення терміну оренди земельної ділянки.  

Надати ТРЕТЯКУ Павлу Валерійовичу в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років 
земельну ділянку площею 0,2248 га по просп. Соборному, 143 (кадастровий номер 
3510300000:17:615:0002) для будівництва та обслуговування незавершеного будівництвом 
гаража за рахунок земель запасу промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення міської ради. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки. 

Третяку Павлу Валерійовичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

4.19. Продовжити товариству з обмеженою відповідальністю «ПОБУТ» на 6 місяців 
дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування будівель та споруд орієнтовною площею 0,2883 
га за адресою: просп. Соборний, 162а з метою оформлення договору оренди земельної 
ділянки, наданий рішенням міської ради від 21.02.2020 № 911 «Про оренду земельних 
ділянок». 

4.20. Встановити ГУЩІ Олександру Володимировичу на 2021 рік орендну ставку за 
оренду земельної ділянки за адресою: м. Олександрія, вул. Григорія Сокальського, 29 
площею 0,0151 га (кадастровий номер 3510300000:04:208:0002), наданої для обслуговування 
будівлі кафе, у розмірі 6% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

Гущі Олександру Володимировичу необхідно у 2-місячний термін оформити зміни до 
договору оренди земельної ділянки відповідно до даного рішення. 

4.21. Поновити ГАВРИЛЕНКУ Юрію Васильовичу на 5 (п’ять) років договір оренди 
земельної ділянки по вул. Григорія Усика (суміжно з житловим будинком № 51) 
(кадастровий номер 3510300000:11:271:0006) площею 0,0024 га, наданої для обслуговування 
павільйону. 

Визначити орендну ставку у розмірі 12% від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки. 

Гавриленку Юрію Васильовичу необхідно протягом 2 місяців укласти поновлений 
договір оренди земельної ділянки.  
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4.22. Надати ПОНОМАРЕНКО Любові Іванівні в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельну ділянку площею 0,0052 га по вул. Григорія Усика, 45 (кадастровий номер 
3510300000:11:277:0011) для будівництва та обслуговування добудови до квартири № 1 за 
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови міської ради. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки. 

Пономаренко Любові Іванівні необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

 
5. Про викуп земельних ділянок 
 
5.1. Надати дозвіл ПЕТРОХАЛКО Олені Володимирівні на викуп земельної ділянки за 

адресою: просп. Соборний, 47 площею 0,0282 га  (кадастровий номер 
3510300000:04:231:0007) для обслуговування будівлі. 

Управлінню приватизації, оренди майна та землі міської ради: 
-  укласти договір з Петрохалко Оленою Володимирівною про оплату авансового 

внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки; 
- організувати проведення експертної грошової оцінки вищевказаної земельної ділянки, 

суб’єкта оціночної діяльності визначити за конкурсом; 
- після проведення оцінки подати на затвердження міської ради висновок про експертну 

грошову вартість земельної ділянки та визначити термін розстрочення розрахунків по 
договору купівлі-продажу земельної ділянки.  

5.2. Надати дозвіл ЧЕРЕДНИКУ Олександру Анатолійовичу, ЧЕРЕДНИК Аліні 
Вадимівні на викуп земельної ділянки за адресою: вул. Титова, 2/5 площею 0,0295 га  
(кадастровий номер 3510300000:11:388:0019) для будівництва і обслуговування нежитлового 
приміщення. 

Управлінню приватизації, оренди майна та землі міської ради: 
-  укласти договір з Чередником Олександром Анатолійовичем, Чередник Аліною 

Вадимівною про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки; 
- організувати проведення експертної грошової оцінки вищевказаної земельної ділянки, 

суб’єкта оціночної діяльності визначити за конкурсом; 
- після проведення оцінки подати на затвердження міської ради висновок про експертну 

грошову вартість земельної ділянки та визначити термін розстрочення розрахунків по 
договору купівлі-продажу земельної ділянки.  

5.3. Надати дозвіл ЛІМАНСЬКІЙ Оксані Петрівні на викуп земельної ділянки за 
адресою: вул. Садова, 56а площею 0,2294 га  (кадастровий номер 3510300000:11:502:0013) 
для обслуговування нежитлового приміщення. 

Управлінню приватизації, оренди майна та землі міської ради: 
-  укласти договір з Ліманською Оксаною Петрівною про оплату авансового внеску в 

рахунок оплати ціни земельної ділянки; 
- організувати проведення експертної грошової оцінки вищевказаної земельної ділянки, 

суб’єкта оціночної діяльності визначити за конкурсом; 
- після проведення оцінки подати на затвердження міської ради висновок про експертну 

грошову вартість земельної ділянки та визначити термін розстрочення розрахунків по 
договору купівлі-продажу земельної ділянки. 

 
6. Про припинення постійного користування 
 
6.1. Припинити комунальному підприємству «ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ 

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РИНОК» право постійного користування на земельні ділянки загальною 
площею 24,4803 га по Куколівському шосе, 7, а саме:  

- площею 0,8910 га (кадастровий номер 3510300000:07:254:0018) (номер запису про 
інше речове право 29757841 від 03.01.2019); 
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- площею 8,3560 га (кадастровий номер 3510300000:07:254:0017) (номер запису про 
інше речове право 29758052 від 03.01.2019); 

- площею 10,8574 га (кадастровий номер 3510300000:07:248:0003) (номер запису про 
інше речове право 29758228 від 03.01.2019);  

- площею 1,8348 га (кадастровий номер 3510300000:07:248:0001) (номер запису про 
інше речове право 29758387 від 03.01.2019);   

- площею 2,5411 га (кадастровий номер 3510300000:07:324:0032) (номер запису про 
інше речове право 29758714 від 03.01.2019). 

 
7. Про внесення доповнень до рішення міської ради від 03.07.2020 № 977 «Про 

визначення переліку орендарів, що надають соціально важливі послуги населенню» 
 
7.1. Доповнити пункт 1 рішення Олександрійської міської ради від 03.07.2020 № 977 

«Про визначення переліку орендарів, що надають соціально важливі послуги населенню» 
наступними абзацам: 

- комунальне некомерційне підприємство «ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 
РАЙОННА ЛІКАРНЯ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ»; 

- фізична особа – підприємець ВОЛОШКО Роман Сергійович; 
- фізична особа - підприємець КУЗЬМЕНОК Андрій Олександрович. 

 
8. Про внесення змін до рішення міської ради від 15.05.2020 № 935 «Про надання в 

тимчасове користування земельних ділянок на умовах особистого строкового сервітуту» 
 
8.1. Доповнити пункт 25 рішення Олександрійської міської ради від 15.05.2020 № 935 

«Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах особистого 
строкового сервітуту» абзацом в наступній редакції: 

«Надати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю «МЕДОНОС» на 
розміщення на території льодової ковзанки кафетерію (без продажу товарів підакцизної 
групи) загальною площею 60,0 кв.м». 

Товариству з обмеженою відповідальністю «Медонос» необхідно протягом місяця 
укласти додаткову угоду до договору особистого строкового сервітуту з управлінням 
приватизації, оренди майна та землі Олександрійської міської ради. 

 
9. Про списання будівлі сараїв та гаражів комплексу будівель з балансового обліку 

КП «Житлогосп» 
 
9.1. Списати з балансового обліку Комунального підприємства «Житлогосп» 

господарські будівлі: 
- сараї – літ. «В» , «Г», «Д», Гаражі – «У», «Ж», «З», «Л», «Д» комплексу будівель, 

інвентарний номер 10320536, балансовою вартістю 2502182,71 грн, знос 100%, за адресою: 
Кіровоградська область, місто Олександрія, вулиця 6-го Грудня, 13. 

 
10. 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. 
 
 
 
Міський голова  Сергій КУЗЬМЕНКО 


