
 

 

 
 

РІШЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
  

____________________ СЕСІЇ 
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 
від «___» ___________ 2021 року № ___ 
 

м. Олександрія 
 
Про постійне користування 

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

в Україні», ст.ст. 12, 92, 141 Земельного кодексу України, враховуючи рішення виконавчого 
комітету міської ради від 25.11.2021 № 902, від 09.12.2021 № 946 та висновки постійних 
комісій міської ради, 

 
МІСЬКА  РАДА  ВИРІШИЛА: 

 
1. Припинити комунальному підприємству «ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ 

РИНОК» право постійного користування на земельну ділянку площею 0,0551 га в 
м. Олександрії по вул. Козацькій (поза межами ринку «Айсберг») з кадастровим номером 
3510300000:10:437:0005 (номер запису про інше речове право 16081158 від 26.08.2016) для 
розміщення групи тимчасових споруд, так як дана земельна ділянка підприємством не 
використовується. 

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне 
користування Службі автомобільних доріг у Кіровоградській області площею 17,0708 га 
(кадастровий номер 3520382100:02:000:1306). 

Надати СЛУЖБІ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ у 
постійне користування  земельну ділянку площею 17,0708 га поруч з м. Олександрією з 
кадастровим номером 3520382100:02:000:1306 під автомобільною дорогою загального 
користування державного значення Т-12-05 Кропивницький – Нова Прага - Олександрія. 

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне 
користування Службі автомобільних доріг у Кіровоградській області площею 7,8668 га 
(кадастровий номер 3510300000:14:695:0004). 

Надати СЛУЖБІ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ у 
постійне користування  земельну ділянку площею 7,8668 га в м. Олександрії з кадастровим 
номером 3510300000:14:695:0004 під автомобільною дорогою загального користування 
державного значення Т-12-05 Кропивницький – Нова Прага - Олександрія. 

4. Припинити Олександрійській центральній районній бібліотеці імені Д.І. Чижевского 
право постійного користування земельною ділянкою площею 0,0235 га (кадастровий номер 
3510300000:10:256:0002) за адресою: м. Олександрія, вул. Шевченка, 66а, наданої для 
обслуговування приміщення бібліотеки, у зв’язку з припиненням юридичної особи. 

Визнати таким, що втратив чинність, державний акт на право постійного користування 
земельною ділянкою за адресою: м. Олександрія, вул. Шевченка, 66а, серія ЯЯ № 162610 від 
09.07.2007, виданий Олександрійській центральній районній бібліотеці. 
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5. Змінити в Державному земельному кадастрі адресу земельної ділянки площею 0,0235 
га з кадастровим номером 3510300000:10:256:0002 з «м. Олександрія, вул. Шевченка, 66а» на 
«м. Олександрія, вул. Шевченка, 66». 

Зареєструвати право комунальної власності Олександрійської територіальної громади в 
особі Олександрійської міської ради на земельну ділянку площею 0,0235 га  (кадастровий 
номер 3510300000:10:256:0002) за адресою: м. Олександрія, вул. Шевченка, 66. 

Надати УПРАВЛІННЮ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ у постійне користування  земельну ділянку площею 0,0235 га за адресою: 
м. Олександрія, вул. Шевченка, 66 з кадастровим номером 3510300000:10:256:0002 для 
обслуговування приміщення. 

6. Припинити Олександрійському районному будинку культури право постійного 
користування земельною ділянкою площею 0,1406 га (кадастровий номер 
3510300000:10:262:0002) за адресою: м. Олександрія, вул. Діброви, 27, наданої для 
обслуговування будівель і споруд, у зв’язку з припиненням юридичної особи. 

Визнати таким, що втратив чинність, державний акт на право постійного користування 
земельною ділянкою за адресою: м. Олександрія, вул. Діброви, 27, серія ЯЯ № 158659 від 
02.12.2008, виданий Олександрійському районному будинку культури. 

7. 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 
 


