
 
 

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) Надати КАСЄЄВУ Валерію Костянтиновичу в тимчасове користування на умовах 
особистого строкового сервітуту терміном на 7 (сім) років земельну ділянку площею 
0,0120 га по вул. Героїв Сталінграда (біля будівлі № 25) (кадастровий номер 
3510300000:11:502:0003) 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. 

Касєєву Валерію Костянтиновичу необхідно в місячний термін укласти договір 
особистого строкового сервітуту з управлінням приватизації, оренди майна та землі міської 
ради. 

Проводити нарахування плати за користування земельною ділянкою площею 0,0120 га 
за адресою: вул. Героїв Сталінграда (біля будівлі № 25) (кадастровий номер 
3510300000:11:502:0003) з врахуванням Кф (коефіцієнт функціонального використання 
земельної ділянки) у розмірі 2,5. 

2) Проводити нарахування плати за користування земельною ділянкою площею 
0,0160 га за адресою: вул. Садова (біля автостоянки «Контакт») (кадастровий номер 
3510300000:11:463:0015), яка надана в тимчасове користування на умовах особистого 
строкового сервітуту КАСЄЄВІЙ Т.М. для розміщення групи тимчасових споруд), з 
врахуванням Кф (коефіцієнт функціонального використання земельної ділянки) у розмірі 2,5. 

3) Погодити ПИСЬМЕННИКОВІЙ Олені Олександрівні, ПОБЕРЕЖЕЦЬ Ользі 
Миколаївні, СИДОРЮК Вікторії Валеріївні та КОТЯК Вячеславу Васильовичу місце 
розташування земельної ділянки орієнтовною площею 0,0048 га в тимчасове користування 
терміном на 10 (десять) років на умовах особистого строкового сервітуту для розміщення 
тимчасової споруди за рахунок земельної ділянки загальною площею 1,4770 га по 
просп. Соборному, 89 (кадастровий номер 3510300000:11:422:0009), що в перебуває у 
постійному користуванні управління культури і туризму Олександрійської міської ради, з 
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виконанням комплексного благоустрою прилеглої території на землях міської ради при умові 
дотримання санітарних норм і правил та надати дозвіл на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо визначення меж сервітуту. 

Письменниковій Олені Олександрівні, Побережець Ользі Миколаївні, Сидорюк 
Вікторії Валеріївні та Котяк Вячеславу Васильовичу протягом 3-місячного терміну 
забезпечити оформлення технічної документації із землеустрою по визначенню меж 
сервітуту земельної ділянки та надати її міській раді на затвердження. 

4) 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 


