
 

 

 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» ___________ 2019 року № ___ 
 

м. Олександрія 
 
Про передачу земельних ділянок  
в постійне користування 

 
Відповідно до ст. 26, пп. 1 п. а) ч. 1 ст. 33, ст. 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.ст. 12, 92, 122, 123 Земельного кодексу України, Положення 
про регулювання земельних відносин в м. Олександрії, враховуючи подану заяву, 
 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 
 

1. Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту: 
 
1) Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Героїв 

Сталінграда, 19а. 
Передати комунальному підприємству «ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» у постійне 

користування для будівництва та обслуговування центрального теплового пункту земельну 
ділянку за адресою: м. Олександрія, вул. Героїв Сталінграда, 19а площею 0,0633 га 
(кадастровий номер 3510300000:10:565:0021) за рахунок земель запасу промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення Олександрійської міської 
ради. 

2) Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 6-го 
Грудня, 148/1. 

Передати комунальному підприємству «ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» у постійне 
користування для будівництва та обслуговування центрального теплового пункту земельну 
ділянку за адресою: м. Олександрія, вул. 6-го Грудня, 148/1 площею 0,0286 га (кадастровий 
номер 3510300000:10:514:0017) за рахунок земель запасу промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення Олександрійської міської ради. 

3) Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
просп. Соборному, 99/1. 

Передати комунальному підприємству «ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» у постійне 
користування для будівництва та обслуговування центрального теплового пункту земельну 
ділянку за адресою: м. Олександрія, просп. Соборний, 99/1 площею 0,0380 га (кадастровий 
номер 3510300000:11:499:0005) за рахунок земель запасу промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення Олександрійської міської ради. 

4) Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
просп. Соборному, 136а. 

Передати комунальному підприємству «ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» у постійне 
користування для будівництва та обслуговування нежитлової будівлі земельну ділянку за 
адресою: м. Олександрія, просп. Соборний, 136а площею 0,0760 га (кадастровий номер 
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3510300000:10:528:0009) за рахунок земель запасу промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення 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       Степан ЦАПЮК 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету       Володимир ЧЕБОТАРЬОВ 


