
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 
від «___» ___________ 2019 року № ___ 

м. Олександрія 
 
Про надання в тимчасове користування  
земельних ділянок на умовах особистого  
строкового сервітуту  
 

Відповідно до ст. 26, пп.1 п. а) ч.1 ст. 33, ст. 52 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст.ст. 12, 99, 100 Земельного кодексу України, Порядку 
розміщення та встановлення тимчасових споруд для провадження підприємницької 
діяльності на території міста Олександрії, затвердженого рішенням міської ради від 
11.05.2012 № 603, враховуючи подані заяви, 

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 
 

1. Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту: 
 
1) Надати КАСЬЯНЕНКУ Артему Івановичу в тимчасове користування терміном на 

5 (п’ять) років на умовах особистого строкового сервітуту земельну ділянку по 
просп. Соборному (суміжно з будівлею № 11) для розміщення тимчасової споруди площею 
0,0028 га (кадастровий номер 3510300000:03:185:0023) за рахунок земельної ділянки, що 
знаходиться в користуванні Логвина Андрія Володимировича, за його згодою, з виконанням 
комплексного благоустрою прилеглої території на землях міської ради. 

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

Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 03.08.2015 (номер запису про 
інше речове право 10654969 від 03.08.2015), укладеного з Логвином Андрієм 
Володимировичем, на земельну ділянку по просп. Соборному (суміжно з будівлею № 11), 
площею 0,0028 га (кадастровий номер 3510300000:03:185:0023), за згодою сторін. Договір 
оренди земельної ділянки від 03.08.2015 (номер запису про інше речове 10654969 від 
03.08.2015) зняти з державної реєстрації. 

 
2) Надати ХАРЕНКО Галині Іванівні в тимчасове користування терміном на 5 (п’ять) 

років на умовах особистого строкового сервітуту по просп. Соборному (біля будинку № 68) 
для розміщення тимчасової споруди земельну ділянку площею 0,0010 га (кадастровий номер 
3510300000:10:299:0014) за рахунок земель житлової та громадської забудови 
Олександрійської міської ради з виконанням комплексного благоустрою прилеглої території 
на землях міської ради. 

Харенко Галині Іванівні необхідно в місячний термін укласти договір особистого 
строкового сервітуту з управлінням приватизації, оренди майна та землі міської ради. 
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3) Надати ШИНКАРЕНКУ Олександру Олександровичу в тимчасове користування 
терміном на 10 (десять) років на умовах особистого строкового сервітуту земельну ділянку 
по вул. Святомиколаївській (біля житлового будинку № 44) для розміщення тимчасової 
споруди площею 0,0030 га (кадастровий номер 3510300000:10:371:0010) за рахунок 
земельної ділянки, що знаходиться в користуванні Касєєва Валерія Костянтиновича, за його 
згодою, з виконанням комплексного благоустрою прилеглої території на землях міської ради. 

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

Припинити дію договору особистого строкового сервітуту від 05.07.2016 № 164 (номер 
запису про інше речове право 15257682 від 06.07.2016), укладеного з Касєєвим Валерієм 
Костянтиновичем, на земельну ділянку по вул. Святомиколаївській (біля житлового будинку 
№ 44), площею 0,0030 га (кадастровий номер 3510300000:10:371:0010), за згодою сторін. 
Договір особистого строкового сервітуту земельної ділянки від 05.07.2016 № 164 (номер 
запису про інше речове 15257682 від 06.07.2016) зняти з державної реєстрації. 
 

4) Погодити ШИНКАРЕНКУ Олександру Олександровичу місце розташування 
земельних ділянок по вул. Святомиколаївській (біля житлового будинку № 44) площею 
0,0023 га та 0,0018 га в тимчасове користування терміном на 10 (десять) років на умовах 
особистого строкового сервітуту для розміщення групи тимчасових споруд за рахунок 
земель житлової та  громадської забудови Олександрійської міської ради з виконанням 
комплексного благоустрою прилеглої території на землях міської ради при умові дотримання 
санітарних норм і правил. 

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

5) Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів ради Давиденко Л.В. та постійну комісію міської 
ради з питань приватизації майна, житла, землі та регулювання земельних відносин. 

 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради Давиденко Л.В. 
 
 
 
 
 
Міський голова  С. ЦАПЮК 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету В. ЧЕБОТАРЬОВ 


