
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 
від «___» ___________ 2020 року № ___ 

м. Олександрія 
 
Про розгляд клопотання Запарія П.Д. 
 

Відповідно до ст. 26, пп.1 п. а) ч.1 ст. 33, ст. 52 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст. 30 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з 
інвалідністю 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 подану заяву, 

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 
 

1. Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту: 
 

1) Погодити ЗАПАРІЮ Петру Дмитровичу, учаснику ліквідації аварії на ЧАЕС, особі з 
інвалідністю із захворюваннями опорно-рухового апарату, яка має право на отримання 
земельної ділянки для встановлення гаража для автомобіля з ручним керуванням поблизу 
місця проживання, місце розташування земельної ділянки  орієнтовною площею 0,0024 га по 
просп. Соборному (суміжно з житловим будинком № 132) 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. 

2) 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 


