
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» ___________ 2020 року № ___ 
 

м. Олександрія 
 
Про дозвіл на інвентаризацію  
земельних ділянок 
 

Відповідно до ст. 26, пп. 1 п. а) ч. 1 ст. 33, ст. 52 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст.ст. 12, 19, 42 Земельного кодексу України, враховуючи 
протокол № 5 від 25.01.2019 засідання комісії з відбору виконавців робіт із землеустрою, 
затверджений рішенням виконкому від 30.01.2019 № 68, та подані заяви,  

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 
 

1. Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту: 
 
1) Дати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

частини земель комунальної власності для формування земельної ділянки житлової та 
громадської забудови для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 
будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури (код КВЦПЗ 
В.02.10), з врахуванням угідь: багатоповерхова забудова (код КВЗУ 007.02), по 
просп. Соборному, 111. 

Доручити управлінню приватизації, оренди майна та землі міської ради замовити 
розробку вищевказаної технічної документації із землеустрою. 

2) Дати дозвіл об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «СОБОРНИЙ 
107» на розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної 
ділянки площею 0,6607 га по просп. Соборному, 107 (кадастровий номер 
3510300000:11:499:0035) з метою врахування заархівованої земельної ділянки з кадастровим 
номером 3510300000:11:499:0006, яка знаходиться в межах прибудинкової території, та 
уточнення загальної площі на 0,7096 га. 

Визначити класифікацію видів цільового призначення земель для земельної ділянки по 
просп. Соборному, 107: «02.10. Для будівництва і обслуговування багатоквартирного 
житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури». 

Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Соборний 107» необхідно 
протягом 6 місяців оформити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 
земельної ділянки.  

3) 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. 
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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 


