
 
 

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 САМОХВАЛ Тамілі Борисівні в тимчасове користування терміном на 
5 (п’ять) років на умовах особистого строкового сервітуту земельну ділянку по вул. Діброви 
(біля поліклініки) для розміщення тимчасової споруди площею 0,0030 га (кадастровий номер 
3510300000:04:251:0029) за рахунок земель житлової та громадської забудови 
Олександрійської міської ради з виконанням комплексного благоустрою прилеглої території 
на землях міської ради. 

Самохвал Тамілі Борисівні необхідно протягом місяця укласти договір особистого 
строкового сервітуту з управлінням приватизації, оренди майна та землі міської ради. 

2) Надати СОПРОНЧУКУ Давиду Сергійовичу в тимчасове користування терміном на 
5 (п’ять) років на умовах особистого строкового сервітуту земельну ділянку по 
просп. Соборному (біля будинку № 19) для розміщення тимчасової споруди площею 
0,0031 га (кадастровий номер 3510300000:03:185:0011) за рахунок земель житлової та 
громадської забудови Олександрійської міської ради з виконанням комплексного 
благоустрою прилеглої території на землях міської ради. 

Сопрончуку Давиду Сергійовичу необхідно протягом місяця укласти договір 
особистого строкового сервітуту з управлінням приватизації, оренди майна та землі міської 
ради. 

3) Надати СПІЧЦІ Сергію Олексійовичу в тимчасове користування терміном на 
10 (десять) років на умовах особистого строкового сервітуту земельну ділянку по 
просп. Соборному (біля житлового будинку № 7) для розміщення тимчасової споруди 
площею 0,0024 га (кадастровий номер 3510300000:03:185:0026) за рахунок земель житлової 
та громадської забудови Олександрійської міської ради з виконанням комплексного 
благоустрою прилеглої території на землях міської ради. 

Спічці Сергію Олексійовичу необхідно протягом місяця укласти договір особистого 
строкового сервітуту з управлінням приватизації, оренди майна та землі міської ради. 
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4) Погодити ГОРБАТЕНКУ Станіславу Вікторовичу місце розташування земельної 
ділянки орієнтовною площею 0,0060 га по просп. Соборному (біля будинку № 136) в 
тимчасове користування терміном на 5 (п’ять) 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 земельної 
ділянки для розміщення тимчасової споруди за рахунок земель запасу житлової та 
громадської забудови Олександрійської міської ради. 

5) Погодити ПИСЬМЕННИКОВІЙ Олені Олександрівні, ПОБЕРЕЖЕЦЬ Ользі 
Миколаївні, СИДОРЮК Вікторії Валеріївні та КОТЯК Вячеславу Васильовичу місце 
розташування земельної ділянки орієнтовною площею 0,0052 га по просп. Соборному (біля 
будівлі № 89) 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 земельної 
ділянки для розміщення тимчасової споруди за рахунок земель запасу житлової та 
громадської забудови Олександрійської міської ради. 

6) Погодити ЄРЕМЕНКО Наталії Григорівні місце розташування земельної ділянки 
орієнтовною площею 0,0030 га по просп. Соборному (біля будинку № 11) 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. 

7) Погодити ЄРЕМЕНКО Наталії Григорівні місце розташування земельної ділянки 
орієнтовною площею 0,0030 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 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. 

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. 

8) Погодити ЄРЕМЕНКО Наталії Григорівні місце розташування земельної ділянки 
орієнтовною площею 0,0030 га по просп. Соборному (біля будинку № 98) в тимчасове 
користування терміном на 10 (десять) років на умовах особистого строкового сервітуту для 
розміщення тимчасової споруди за рахунок земель житлової та громадської забудови 
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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. 

9) Погодити ЄРЕМЕНКО Наталії Григорівні місце розташування земельної ділянки 
орієнтовною площею 0,0030 га по просп. Соборному (біля будинку № 109) 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. 

10) Погодити ЄРЕМЕНКО Наталії Григорівні місце розташування земельної ділянки 
орієнтовною площею 0,0030 га по вул. 6-го Грудня (біля будинку № 137) 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. 

11) Погодити ЄРЕМЕНКО Наталії Григорівні місце розташування земельної ділянки 
орієнтовною площею 0,0030 га по вул. Героїв Сталінграда (біля будинку № 31) 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. 

12) Встановити на 2020 рік ШЕВЧЕНКО Олені Анатоліївні плату за користування 
земельною ділянкою на умовах особистого строкового сервітуту по вул. Софіївській (біля 
будинку № 18) площею 0,0030 га (кадастровий номер 3510300000:10:396:0065), наданої для 
розміщення тимчасової споруди – металевого гаража, у розмірі 3% від нормативної грошової 
оцінки. 

Шевченко Олені Анатоліївні у місячний термін оформити зміни до договору 
особистого строкового сервітуту від 07.09.2018 № 266 з управлінням приватизації, оренди 
майна та землі міської ради відповідно до даного рішення. 

13) Внести зміни до п. 5.9. рішення міської ради від 31.01.2020 № 879 «Про розгляд 
земельних і майнових питань», змінивши площу і місце розташування земельної ділянки з 
«0,0016 га по просп. Будівельників (біля будівлі № 38)» на «0,0050 га по 
просп. Будівельників (біля будівлі № 40)» та викласти його в редакції:  
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«5.9. Погодити ГРИГОРАШУ Дмитру Валерійовичу місце розташування земельної 
ділянки орієнтовною площею 0,0050 га по просп. Будівельників (біля будівлі № 40) в 
тимчасове користування терміном на 5 (п’ять) 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». 

14) Припинити дію договору особистого строкового сервітуту від 02.01.2018 № 221 
(номер запису про інше речове право 24689453 від 06.02.2018), укладеного з ДУНАЄВИМ 
Павлом Валентиновичем, на земельну ділянку по вул. Григорія Усика (біля житлового 
будинку № 51), площею 0,0047 га (кадастровий номер 3510300000:11:271:0034), за згодою 
сторін. Договір особистого строкового сервітуту земельної ділянки від 02.01.2018 № 221 
(номер запису про інше речове право 24689453 від 06.02.2018) зняти з державної реєстрації. 

15) Надати ОЛЕФІРЕНКО Тетяні Миколаївні в тимчасове користування терміном на 
10 (десять) років на умовах особистого строкового сервітуту земельну ділянку по 
вул. Григорія Усика (біля житлового будинку № 51) для розміщення групи тимчасових 
споруд (для надання побутових послуг) площею 0,0047 га (кадастровий номер 
3510300000:11:271:0034) за рахунок земельної ділянки, що знаходиться в користуванні 
Дунаєва Павла Валентиновича, за його згодою, з виконанням комплексного благоустрою 
прилеглої території на землях міської ради. 

Олефіренко Тетяні Миколаївні необхідно протягом місяця укласти договір особистого 
строкового сервітуту з управлінням приватизації, оренди майна та землі міської ради. 

16) Надати ЖОСАНУ Костянтину Олександровичу в тимчасове користування терміном 
на 49 (сорок дев’ять) років на умовах особистого строкового сервітуту земельну ділянку по 
вул. Григорія Усика (біля житлового будинку № 51) для розміщення групи тимчасових 
споруд площею 0,0080 га (кадастровий номер 3510300000:11:271:0036) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради з виконанням 
комплексного благоустрою прилеглої території на землях міської ради. 

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

17) Об’єднати земельні ділянки площею 0,0006 га (кадастровий номер 
3510300000:10:437:0039) та 0,0017 га (кадастровий номер 3510300000:10:437:0044) в 
земельну ділянку загальною площею 0,0023 га по просп. Соборному (біля житлового 
будинку № 98). 

Надати дозвіл ТОВАРИСТВУ з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ОКСАМИТ» на розробку технічної документації по 
об’єднанню земельних ділянок площею 0,0006 га (кадастровий номер 
3510300000:10:437:0039) та 0,0017 га (кадастровий номер 3510300000:10:437:0044) по 
просп. Соборному (біля житлового будинку № 98) для подальшого оформлення договору 
особистого строкового сервітуту на земельну ділянку загальною площею 0,0023 га. 

ТОВ «ВКФ «ОКСАМИТ» в 6-місячний термін оформити документацію по об’єднанню 
земельних ділянок та надати її міській раді на затвердження. 

Припинити дію договорів особистого строкового сервітуту від 02.01.2018 № 217 (номер 
запису про інше речове право 24759304 від 09.02.2018) та від 28.10.2015 № 151 (номер 
запису про інше речове право 11893975 від 04.11.2015), укладених з ТОВ «ВКФ 
«ОКСАМИТ» на земельні ділянки по просп. Соборному (біля житлового будинку № 98), 
площами 0,0006 га (кадастровий номер 3510300000:10:437:0039) та 0,0017 га (кадастровий 
номер 3510300000:10:437:0044), за згодою сторін.  
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Надати ТОВАРИСТВУ з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ОКСАМИТ» в тимчасове користування терміном на 
20 (двадцять) років на умовах особистого строкового сервітуту земельну ділянку по 
просп. Соборному (біля житлового будинку № 98) для розміщення тимчасової споруди 
площею 0,0023 га, утворену шляхом об’єднання земельних ділянок площею 0,0006 га 
(кадастровий номер 3510300000:10:437:0039) та 0,0017 га (кадастровий номер 
3510300000:10:437:0044), за рахунок земель житлової та громадської забудови 
Олександрійської міської ради з виконанням комплексного благоустрою прилеглої території 
на землях міської ради. 

ТОВ «ВКФ «ОКСАМИТ» необхідно одночасно укласти додаткові угоди про 
припинення дії договорів особистого строкового сервітуту від 02.01.2018 № 217 (номер 
запису про інше речове право 24759304 від 09.02.2018) та від 28.10.2015 № 151 (номер 
запису про інше речове право 11893975 від 04.11.2015) з управлінням приватизації, оренди 
майна та землі міської ради та договір особистого строкового сервітуту на земельну ділянку 
площею 0,0023 га. 

18) Надати дозвіл ТОВАРИСТВУ з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ОКСАМИТ» на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки площею 0,0008 га по просп. Соборному 
(біля житлового будинку № 19) (кадастровий номер 3510300000:03:185:0035) для уточнення 
конфігурації та площі земельної ділянки.   

Змінити площу земельної ділянки з «0,0008 га» на «0,0047 га».  
ТОВ «ВКФ «ОКСАМИТ» необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 

документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки та надати її міській раді 
на затвердження. 

ТОВ «ВКФ «ОКСАМИТ» укласти додаткову угоду з управлінням приватизації, оренди 
майна та землі міської ради по внесенню змін до договору особистого строкового сервітуту 
по збільшенню площі земельної ділянки з «0,0008 га» на «0,0047 га». 

Збільшити ТОВ «ВКФ «ОКСАМИТ» термін користування земельною ділянкою 
площею 0,0047 га по просп. Соборному (біля житлового будинку № 19), визначений 
пунктом 9 рішення міської ради від 22.12.2017 № 396 «Про відведення земельних ділянок в 
тимчасове користування на умовах строкового сервітуту», та встановити його строком на 
20 (двадцять) років (замість 5 (п’яти) років), а саме з 09.02.2018 по 09.02.2038. 

ТОВ «ВКФ «ОКСАМИТ» укласти додаткову угоду з управлінням приватизації, оренди 
майна та землі міської ради по внесенню змін до договору особистого строкового сервітуту 
по збільшенню терміну дії договору. 

19) Погодити ТОВАРИСТВУ з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ОКСАМИТ» місце розташування земельної ділянки 
орієнтовною площею 0,0054 га по вул. Перспективній (біля будівлі № 19) в тимчасове 
користування терміном на 20 (двадцять) 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 земельної 
ділянки для розміщення тимчасової споруди за рахунок земель запасу житлової та 
громадської забудови Олександрійської міської ради. 

20) Погодити КРИВОРУЧКУ Олександру Євгенійовичу місце розташування земельної 
ділянки орієнтовною площею 0,0020 га по вул. Декабристів (біля житлового будинку № 1) в 
тимчасове користування терміном на 49 (сорок дев’ять) років на умовах особистого 
строкового сервітуту для розміщення тимчасової споруди – металевого гаража за рахунок 
земель житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради з виконанням 
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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. 

21) Погодити ФУНДОВОМУ Володимиру Миколайовичу місце розташування 
земельної ділянки орієнтовною площею 0,0024 га по вул. Діброви (біля житлового будинку 
№ 64) в тимчасове користування терміном на 5 (п’ять) років на умовах особистого 
строкового сервітуту для розміщення тимчасової споруди – металевого гаража 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. 

22) Погодити БІЛИКУ Андрію Володимировичу місце розташування земельної ділянки 
орієнтовною площею 0,0040 га по вул. Григорія Усика (біля житлового будинку № 45) 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 земельної 
ділянки для розміщення тимчасової споруди за рахунок земель запасу житлової та 
громадської забудови Олександрійської міської ради. 

23) 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 


