
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 
від «___» ___________ 2020 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, розглянувши подані заяви, 

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 
 

1. Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту: 
 

1) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж частин 
земельної ділянки, на які поширюється право сервітуту, по вул. Івана Чиркіна, 19, змінивши 
вид сервітуту з постійного на строковий в частині права прокладення та експлуатації ліній 
електропередачі, зв’язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій. 

Визначити приватному акціонерному товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» 
частину земельної ділянки площею 0,0253 га для безоплатного проїзду на транспортному 
засобі по наявному шляху до закритої трансформаторної підстанції (РП - IV) на земельній 
ділянці по вул. Івана Чиркіна, 19 (кадастровий номер 3510300000:03:202:0010) із загальної 
площі 1,7204 га, яка перебуває в постійному користуванні навчально-виховного об’єднання 
«Олександрійська гімназія ім. Т.Г. Шевченка - ЗНЗ І-ІІ ступенів - школа мистецтв» 
Олександрійської міської ради Кіровоградської області» та використовується для 
будівництва та обслуговування будівель закладів освіти. 

Надати приватному акціонерному товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» в 
тимчасове користування на умовах особистого сервітуту терміном на 49 (сорок 
дев’ять) років частину земельної ділянки площею 0,0171 га на право прокладення та 
експлуатації ліній електропередачі, зв’язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій (для 
обслуговування  закритої трансформаторної підстанції (РП - IV)) по вул. Івана Чиркіна, 19 
(кадастровий номер 3510300000:03:202:0010) із загальної площі 1,7204 га, яка перебуває в  
постійному користуванні  навчально-виховного об’єднання «Олександрійська гімназія 
ім. Т.Г. Шевченка - ЗНЗ І-ІІ ступенів - школа мистецтв» Олександрійської міської ради 
Кіровоградської області» та використовується для будівництва та обслуговування будівель 
закладів освіти. 

Визначити розмір плати за земельну ділянку за ставкою 3% від нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки. 
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Приватному акціонерному товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» необхідно 
протягом місяця укласти договір особистого сервітуту з управлінням приватизації, оренди 
майна та землі міської ради. 

2) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж частин 
земельної ділянки, на які поширюється право сервітуту, по вул. Козацький шлях, 89, 
змінивши вид сервітуту з постійного на строковий в частині права прокладення та 
експлуатації ліній електропередачі, зв’язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій. 

Визначити приватному акціонерному товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  
частину земельної ділянки площею 0,0168 га для безоплатного проїзду на транспортному 
засобі по наявному шляху до закритої трансформаторної підстанції (ЗТП - 1112) на земельній 
ділянці по вул. Козацький шлях, 89 (кадастровий номер 3510300000:08:387:0016) із загальної 
площі 2,1461 га, яка перебуває в оренді Олександрійської зразкової автомобільної школи 
товариства сприяння обороні України (23/25 частки) та Сімоненко Тетяни Вікторівни 
(2/25 частки) та використовується для будівництва та обслуговування будівель закладів 
освіти.  

Надати приватному акціонерному товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» в 
тимчасове користування на умовах особистого сервітуту терміном на 49 (сорок 
дев’ять) років частину земельної ділянки площею 0,0120 га на право прокладення та 
експлуатації ліній електропередачі, зв’язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій  (для 
обслуговування  закритої трансформаторної підстанції (ЗТП - 1112)) по вул. Козацький шлях, 
89 (кадастровий номер 3510300000:08:387:0016) із загальної площі 2,1461 га, яка перебуває в 
оренді Олександрійської зразкової автомобільної школи товариства сприяння обороні 
України (23/25 частки) та Сімоненко Тетяни Вікторівни (2/25 частки) та використовується 
для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти.  

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

Приватному акціонерному товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» необхідно 
протягом місяця укласти договір особистого сервітуту з управлінням приватизації, оренди 
майна та землі міської ради. 

3) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж частин 
земельної ділянки, на які поширюється право сервітуту, по просп. Соборному, 130, змінивши 
вид сервітуту з постійного на строковий в частині права прокладення та експлуатації ліній 
електропередачі, зв’язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій. 

Визначити приватному акціонерному товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  
частину земельної ділянки площею 0,0130 га для безоплатного проїзду на транспортному 
засобі по наявному шляху до закритої трансформаторної підстанції (ЗТП - 1159) на земельній 
ділянці по просп. Соборному, 130 (кадастровий номер 3510300000:10:493:0021) із загальної 
площі 2,7593 га, яка перебуває в постійному користуванні  Олександрійського навчально-
виховний комплексу (ЗНЗ І-ІІ ступенів № 17 - ліцей) Олександрійської міської ради 
Кіровоградської області та використовується для будівництва та обслуговування будівель 
закладів освіти.  

Надати приватному акціонерному товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» в 
тимчасове користування на умовах особистого сервітуту терміном на 49 (сорок 
дев’ять) років частину земельної ділянки площею 0,0116 га на право прокладення та 
експлуатації ліній електропередачі, зв’язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій  (для 
обслуговування  закритої трансформаторної підстанції (ЗТП - 1159)) по просп. Соборному, 
130 (кадастровий номер 3510300000:10:493:0021) із загальної площі 2,7593 га, яка перебуває 
в  постійному користуванні  Олександрійського навчально-виховний комплексу (ЗНЗ І-ІІ 
ступенів № 17 - ліцей) Олександрійської міської ради Кіровоградської області та 
використовується для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти.  

Визначити розмір плати за земельну ділянку за ставкою 3% від нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки. 
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Приватному акціонерному товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» необхідно 
протягом місяця укласти договір особистого сервітуту з управлінням приватизації, оренди 
майна та землі міської ради. 

4) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж частин 
земельної ділянки, на які поширюється право сервітуту, по пл. Соборній, 6, змінивши вид 
сервітуту з постійного на строковий в частині права прокладення та експлуатації ліній 
електропередачі, зв’язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій. 

Визначити приватному акціонерному товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  
частину земельної ділянки площею 0,0620 га для безоплатного проїзду на транспортному 
засобі по наявному шляху до закритої трансформаторної підстанції (ЗТП - 1043) на земельній 
ділянці по пл. Соборній, 6 (кадастровий номер 3510300000:10:332:0018) із загальної площі 
0,3712 га, яка перебуває в постійному користуванні Олександрійської дитячої музичної 
школи та використовується для будівництва та обслуговування будівель та споруд 
Олександрійської дитячої музичної школи.  

Надати приватному акціонерному товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» в 
тимчасове користування на умовах особистого сервітуту терміном на 49 (сорок 
дев’ять) років частину земельної ділянки площею 0,0082 га на право прокладення та 
експлуатації ліній електропередачі, зв’язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій  (для 
обслуговування  закритої трансформаторної підстанції (ЗТП - 1043)) по пл. Соборній, 6  
(кадастровий номер 3510300000:10:332:0018) із загальної площі 0,3712 га,  яка перебуває в  
постійному користуванні  Олександрійської дитячої музичної школи та використовується 
для будівництва та обслуговування будівель та споруд Олександрійської дитячої музичної 
школи.  

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

Приватному акціонерному товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» необхідно 
протягом місяця укласти договір особистого сервітуту з управлінням приватизації, оренди 
майна та землі міської ради. 

5) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж частин 
земельної ділянки, на які поширюється право сервітуту, по просп. Соборному, 82, змінивши 
вид сервітуту з постійного на строковий в частині права прокладення та експлуатації ліній 
електропередачі, зв’язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій. 

Визначити приватному акціонерному товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» 
частину земельної ділянки площею 0,1117 га для безоплатного проїзду на транспортному 
засобі по наявному шляху до закритої трансформаторної підстанції (ЗТП - 1054) на земельній 
ділянці по просп. Соборному, 82 (кадастровий номер 3510300000:10:367:0016) із загальної 
площі 1,6580 га, яка перебуває в постійному користуванні  навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 9 – спеціалізована школа» 
Олександрійської міської ради Кіровоградської області та використовується для будівництва 
та обслуговування будівель закладів освіти.  

Надати приватному акціонерному товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» в 
тимчасове користування на умовах особистого сервітуту терміном на 49 (сорок 
дев’ять) років частину земельної ділянки площею 0,0083 га на право прокладення та 
експлуатації ліній електропередачі, зв’язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій  (для 
обслуговування  закритої трансформаторної підстанції (ЗТП - 1054)) по просп. Соборному, 
82 (кадастровий номер 3510300000:10:367:0016) із загальної площі 1,6580 га, яка перебуває в 
постійному користуванні  навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний 
заклад І-ІІІ ступенів № 9 – спеціалізована школа» Олександрійської міської ради 
Кіровоградської області та використовується для будівництва та обслуговування будівель 
закладів освіти.  

Визначити розмір плати за земельну ділянку за ставкою 3% від нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки. 
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Приватному акціонерному товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» необхідно 
протягом місяця укласти договір особистого сервітуту з управлінням приватизації, оренди 
майна та землі міської ради. 

6) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж частин 
земельної ділянки, на які поширюється право сервітуту, по вул. Студентській, 86, змінивши 
вид сервітуту з постійного на строковий в частині права прокладення та експлуатації ліній 
електропередачі, зв’язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій. 

Визначити приватному акціонерному товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» 
частину земельної ділянки площею 0,0328 га для безоплатного проїзду на транспортному 
засобі по наявному шляху до закритої трансформаторної підстанції (ЗТП - 1053) на земельній 
ділянці по вул. Студентській, 86 (кадастровий номер 3510300000:04:204:0010) із загальної 
площі 0,5986 га, яка перебуває в постійному користуванні  закладу дошкільної освіти (ясла-
садок) № 20 Олександрійської міської ради Кіровоградської області та використовується для 
будівництва та обслуговування будівель закладів освіти.  

Надати приватному акціонерному товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» в 
тимчасове користування на умовах особистого сервітуту терміном на 49 (сорок 
дев’ять) років частину земельної ділянки площею 0,0151 га на право прокладення та 
експлуатації ліній електропередачі, зв’язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій  (для 
обслуговування  закритої трансформаторної підстанції (ЗТП - 1053)) по вул. Студентській, 86 
(кадастровий номер 3510300000:04:204:0010) із загальної площі 0,5986 га, яка перебуває в 
постійному користуванні  закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 20 Олександрійської 
міської ради Кіровоградської області та використовується для будівництва та 
обслуговування будівель закладів освіти.  

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

Приватному акціонерному товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» необхідно 
протягом місяця укласти договір особистого сервітуту з управлінням приватизації, оренди 
майна та землі міської ради. 

7) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж частини 
земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту по вул. Знам’янській, 1б в частині 
встановлення меж, змінивши вид сервітуту з постійного на строковий.  

Надати приватному акціонерному товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» в 
тимчасове користування на умовах особистого сервітуту терміном на 49 (сорок 
дев’ять) років частину земельної ділянки площею 0,0118 га на право прокладення та 
експлуатації ліній електропередачі, зв’язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій  для 
обслуговування  закритої трансформаторної підстанції (ЗТП - № 1020) по вул. Знам’янській, 
1б (кадастровий номер 3510300000:06:264:0013) із загальної площі 2,0091 га, яка перебуває в  
постійному користуванні загальноосвітнього навчального закладу I-ІІІ ступенів № 6 
Олександрійської міської ради Кіровоградської області та використовується для будівництва 
та обслуговування будівель закладів освіти.  

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

Приватному акціонерному товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» необхідно 
протягом місяця укласти договір особистого строкового сервітуту з управлінням 
приватизації, оренди майна та землі міської ради. 

8) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж частини 
земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту, по вул. Діброви, 91. 

Визначити приватному акціонерному товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» 
частину земельної ділянки площею 0,0304 га для безоплатного проїзду на транспортному 
засобі по наявному шляху до трансформаторної підстанції (РП - ІІ) на земельній ділянці по 
вул. Діброви, 91 (кадастровий номер 3510300000:04:249:0001) із загальної площі 0,2999 га, 
яка перебуває в постійному користуванні  навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 19 – дошкільний навчальний заклад «Лісова казка» 
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Олександрійської міської ради Кіровоградської області та використовується для будівництва 
та обслуговування будівель закладів освіти.  

9) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж частини 
земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту, по вул. Шевченка, 81а. 

Визначити приватному акціонерному товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» 
частину земельної ділянки площею 0,0076 га для безоплатного проїзду на транспортному 
засобі по наявному шляху до закритої трансформаторної підстанції (ЗТП - № 1080) на 
земельній ділянці по вул. Шевченка, 81а (кадастровий номер 3510300000:10:288:0010) із 
загальної площі 0,2713 га, яка перебуває в постійному користуванні Кіровоградського 
обласного навчально-виховного комплексу та використовується для обслуговування будівлі 
гуртожитку.  

10) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж частини 
земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту, по вул. Ярмарковій, 15. 

Визначити приватному акціонерному товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» 
частину земельної ділянки площею 0,0060 га для безоплатного проїзду на транспортному 
засобі по наявному шляху до закритої трансформаторної підстанції (ЗТП - № 1105) на 
земельній ділянці по вул. Ярмарковій, 15 (кадастровий номер 3510300000:04:237:0005) із 
загальної площі 4,0176 га, яка перебуває в постійному користуванні комунального 
підприємства «Центральна міська лікарня м. Олександрії» Олександрійської міської ради та 
використовується для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та 
соціальної допомоги.  

11) Затвердити СОПРОНЧУКУ Давиду Сергійовичу, МАКАШЕВУ Віталію 
Олександровичу та ПУЗАНОВУ Сергію Анатолійовичу проект землеустрою по зміні 
цільового призначення земельної ділянки по вул. Петра Сагайдачного, 37. 

Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,0948 га (кадастровий номер 
3510300000:11:307:0014) по вул. Петра Сагайдачного, 37, що перебуває у приватній 
власності Сопрончука Давида Сергійовича (39/100 частки), Макашева Віталія 
Олександровича (39/100 частки) та Пузанова Сергія Анатолійовича (11/50 частки), з «КВЦПЗ 
02.01 Для будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка)» на «КВЦПЗ 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі».  

12) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель по 
вул. Садовій (біля автостоянки «Контакт») площею 0,0160 га (кадастровий номер 
3510300000:11:463:0015).  

Зобов’язати Касєєву Тетяну Миколаївну виплатити компенсацію за фактичне 
користування земельною ділянкою площею 0,0040 га по вул. Садовій (біля автостоянки 
«Контакт») з 20.08.2019 (дата проведення перевірки робочою групою відповідно до 
розпорядження міського голови від 12.08.2019 № р-103-з) до укладання договору відповідно 
до рішення міської ради від 21.12.2019 № 864 «Про надання в тимчасове користування 
земельних ділянок на умовах особистого строкового сервітуту». 

13) Погодити ГАВРИЩУКУ Віталію Вікторовичу місце розташування земельної 
ділянки орієнтовною площею 0,0020 га по просп. Будівельників (біля ДАІ) 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. 
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14) 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 


