
 

 

 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

від «___» ___________ 2020 року № ___ 
м. Олександрія 

 
Про інвентаризацію земель 

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

самоврядування в Україні», Закону України «Про землеустрій», ст.ст. 12, 19  Земельного 
кодексу України, враховуючи подану заяву та службові записки,  

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 
          

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

земель комунальної власності для уточнення площі земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування будівель закладів освіти по вул. Івана Чиркіна, 19 площею 1,7204 га 
(кадастровий номер 3510300000:03:202:0010), 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. 

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

2)  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель 
комунальної власності для формування земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. Героїв Сталінграда, 31а. 

Зареєструвати право комунальної власності територіальної громади міста Олександрії в 
особі Олександрійської міської ради на земельну ділянку по вул. Героїв Сталінграда, 31а 
площею 0,3472 га (кадастровий номер 3510300000:11:502:0042). 

3)  Дати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земель комунальної власності для уточнення площі земельної ділянки під Театральним 
сквером площею 1,3 га (кадастровий номер 3510300000:10:256:0007) для включення до даної 
території майданчика для скейт-парку та воркауту. 

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

4) Дати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земель комунальної власності для формування земельної ділянки орієнтовною площею 
0,7170 га під сквером пам’яті Героїв АТО поруч з гуртожитком по просп. Соборному, 134. 

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

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.  
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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 


