
 
 

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, враховуючи рішення міської ради від 24.11.2020 № 1027, 

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 
 

1. Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту: 
 

1) Надати ПОТАПОВУ Сергію Анатолійовичу в тимчасове користування терміном на 
5 (п’ять) років на умовах особистого строкового сервітуту земельну ділянку по вул. Садовій 
(біля житлового будинку № 64) для розміщення тимчасової споруди площею 0,0030 га 
(кадастровий номер 3510300000:11:502:0023) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови Олександрійської міської ради з виконанням комплексного благоустрою прилеглої 
території на землях міської ради. 

Потапову Сергію Анатолійовичу необхідно в місячний термін укласти договір 
особистого строкового сервітуту з управлінням приватизації, оренди майна та землі міської 
ради. 

2) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель по 
вул. Садовій (біля будівлі № 56-б). 

Зареєструвати право комунальної власності територіальної громади міста Олександрії в 
особі Олександрійської міської ради на земельну ділянку за адресою: м. Олександрія, 
вул. Садова (біля будівлі № 56-б) (кадастровий номер 3510300000:11:502:0041).   

Надати КОМПАНІЄЦЬ Світлані Григорівні в тимчасове користування терміном на 
5 (п’ять) років на умовах особистого строкового сервітуту земельну ділянку по вул. Садовій 
(біля будівлі № 56-б) для розміщення тимчасової споруди площею 0,0007 га (кадастровий 
номер 3510300000:11:502:0041) за рахунок земель житлової та громадської забудови 
Олександрійської міської ради з виконанням комплексного благоустрою прилеглої території 
на землях міської ради. 

Компанієць Світлані Григорівні необхідно протягом місяця укласти договір особистого 
строкового сервітуту з управлінням приватизації, оренди майна та землі міської ради. 

3) Припинити дію договору особистого строкового сервітуту від 06.08.2018 № 261 
(номер запису про інше речове право 27418223 від 09.08.2018), укладеного з СМІЛЯНЕЦЬ 
Ліною Леонідівною, на земельну ділянку площею 0,0030 га за рахунок земельної ділянки 
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загальною площею 1,4770 га по просп. Соборному, 89 (кадастровий номер 
3510300000:11:422:0009), яка перебуває у постійному користуванні управління культури і 
туризму Олександрійської міської ради, за згодою сторін. 

 Договір особистого строкового сервітуту земельної ділянки від 06.08.2018 № 261 
(номер запису про інше речове право 27418223 від 09.08.2018) зняти з державної реєстрації. 

Зобов’язати Смілянець Ліну Леонідівну виплатити компенсацію завданих збитків за 
фактичне користування земельною ділянкою орієнтовною площею 0,0035 га під виносним 
сезонним майданчиком (поруч з тимчасовою спорудою) за 2 місяці у сумі 716,14 грн.  

4) Надати ТРИМБАЧУ Анатолію Леонідовичу в тимчасове користування терміном на 
5 (п’ять) років на умовах особистого строкового сервітуту земельну ділянку площею 
0,0030 га за рахунок земельної ділянки загальною площею 1,4770 га по просп. Соборному, 89 
(кадастровий номер 3510300000:11:422:0009), яка перебуває у постійному користуванні 
управління культури і туризму Олександрійської міської ради, для встановлення та 
обслуговування тимчасової споруди-торговельного павільйону за рахунок земельної ділянки, 
що знаходиться в користуванні Смілянець Ліни Леонідівни, за її згодою, з виконанням 
комплексного благоустрою прилеглої території на землях міської ради та за умови 
оформлення державної реєстрації фізичної особи-підприємця. 

Тримбачу Анатолію Леонідовичу необхідно протягом місяця укласти договір 
особистого строкового сервітуту з управлінням приватизації, оренди майна та землі міської 
ради. 

5) Надати дозвіл ТРИМБАЧУ Анатолію Леонідовичу на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки площею 
0,0030 га по просп. Соборному, 89 (кадастровий номер 3510300000:11:422:0009) загальною 
площею 1,4770 га, яка перебуває у постійному користуванні управління культури і туризму 
Олександрійської міської ради, на яку покладається право сервітуту для уточнення 
конфігурації та площі земельної ділянки.   

Змінити площу земельної ділянки з «0,0030 га» на «0,0045 га».  
Тримбачу Анатолію Леонідовичу необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 

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

Тримбачу Анатолію Леонідовичу укласти додаткову угоду з управлінням приватизації, 
оренди майна та землі міської ради по внесенню змін до договору особистого строкового 
сервітуту щодо збільшення площі земельної ділянки з «0,0030 га» на «0,0045 га». 

6) 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. 

7) Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 01.09.2015 (номер запису про 
інше речове право 10995998 від 01.09.2015), укладеного з Ільєнко Ольгою Володимирівною, 
на земельну ділянку по просп. Соборному (біля житлового будинку № 7), площею 0,0011 га 
(кадастровий номер 3510300000:03:185:0027), за згодою сторін. Договір оренди земельної 
ділянки від 01.09.2015 (номер запису про інше речове 10995998 від 01.09.2015) зняти з 
державної реєстрації. 

8) Надати МОЛЕБНОМУ Володимиру Вікторовичу в тимчасове користування 
терміном на 5 (п’ять) років на умовах особистого строкового сервітуту земельну ділянки по 
просп. Соборному (біля житлового будинку № 7) для розміщення тимчасової споруди 
площею 0,0011 га (кадастровий номер 3510300000:03:185:0027) за рахунок земельної 
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ділянки, що знаходиться в користуванні Ільєнко Ольги Володимирівни, за її згодою, з 
виконанням комплексного благоустрою прилеглої території на землях міської ради. 

Молебному Володимиру Вікторовичу необхідно протягом місяця укласти договір 
особистого строкового сервітуту з управлінням приватизації, оренди майна та землі міської 
ради. 

9) Погодити МИРОШНИК Олені Володимирівні місце розташування земельної ділянки 
орієнтовною площею 0,0012 га по просп. Будівельників (суміжно з ринком) 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. 

10) Погодити ГРИБАЧОВУ Олександру Васильовичу місце розташування земельної 
ділянки орієнтовною площею 0,0024 га по вул. Святомиколаївській (суміжно з житловим 
будинком № 43) в тимчасове користування терміном на 10 (десять) 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. 

11) Погодити ТІЩЕНКУ Павлу Вікторовичу місце розташування земельної ділянки 
орієнтовною площею 0,0025 га по вул. Героїв Сталінграда (суміжно з житловим будинком 
№ 19) в тимчасове користування терміном на 25 (двадцять 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. 

12) Погодити ФУНДОВОМУ Володимиру Миколайовичу місце розташування 
земельної ділянки орієнтовною площею 0,0024 га по вул. Діброви (біля житлового будинку 
№ 72) 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. 
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13) Погодити КОРЛЮКУ Артуру Васильовичу місце розташування земельної ділянки 
орієнтовною площею 0,0032 га по вул. Садовій (суміжно з будинком № 37а) 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. 

14) Погодити БАДЗИМ Валентині Григорівні місце розташування земельної ділянки 
орієнтовною площею 0,0016 га по вул. Святомиколаївській (біля житлового будинку № 31) 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. 

15) Припинити дію договору особистого строкового сервітуту від 07.05.2018 № 233 
(номер запису про інше речове право 26126142 від 14.05.2018), укладеного з ЗАЙЦЕВИМ 
Максимом Вікторовичем, на земельну ділянку по вул. Григорія Усика (суміжно з житловим 
будинком № 51), площею 0,0035 га (кадастровий номер 3510300000:11:271:0041), за згодою 
сторін.  

Договір особистого строкового сервітуту земельної ділянки від 07.05.2018 № 233 
(номер запису про інше речове право 26126142 від 14.05.2018) зняти з державної реєстрації. 

16) Надати КАСЬЯНЕНКУ Олександру Юрійовичу в тимчасове користування терміном 
на 5 (п’ять) років на умовах особистого строкового сервітуту земельну ділянку по 
вул. Григорія Усика (суміжно з житловим будинком № 51) для розміщення тимчасової 
споруди площею 0,0035 га (кадастровий номер 3510300000:11:271:0041) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради з виконанням 
комплексного благоустрою прилеглої території на землях міської ради. 

Касьяненку Олександру Юрійовичу необхідно протягом місяця укласти договір 
особистого строкового сервітуту з управлінням приватизації, оренди майна та землі міської 
ради. 

17) Погодити МІРЗОЄВІЙ Інні Василівні місце розташування земельних ділянок 
орієнтовними площами 0,0064 га та 0,0425 га по вул. Шевченка (біля будівлі № 66) в 
тимчасове користування терміном на 5 (п’ять) років на умовах особистого строкового 
сервітуту для прокладення водопровідної мережі 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 земельних 
ділянок для прокладення водопровідної мережі за рахунок земель запасу житлової та 
громадської забудови Олександрійської міської ради. 
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18) Надати ДИТИНЮКУ Денису Леонідовичу в тимчасове користування терміном на 
5 (п’ять) років на умовах особистого строкового сервітуту земельну ділянку по 
просп. Соборному (на існуючій автобусній зупинці ринок «Південний») для розміщення 
тимчасової споруди площею 0,0028 га (кадастровий номер 3510300000:11:499:0010) за 
рахунок земель житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради з 
виконанням комплексного благоустрою прилеглої території на землях міської ради. 

Дитинюку Денису Леонідовичу необхідно в місячний термін укласти договір 
особистого строкового сервітуту з управлінням приватизації, оренди майна та землі міської 
ради. 

19) Погодити ПРОКВАС Ганні Іванівні місце розташування земельної ділянки 
орієнтовною площею 0,0015 га по просп. Соборному (біля будівлі № 27б) 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. 

20) Погодити АЛЛЯНОВУ Олександру Михайловичу місце розташування земельної 
ділянки орієнтовною площею 0,0027 га по вул. Олександра Козенка (суміжно з житловим 
будинком № 3) 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. 

21) Погодити ЄРМОЛЮКУ Ігорю Васильовичу місце розташування земельної ділянки 
орієнтовною площею 0,0024 га по вул. Святомиколаївській (суміжно з житловим будинком 
№ 43) 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) Надати КАСЄЄВІЙ Тетяні Миколаївні в тимчасове користування терміном на 
2 (два) місяці на умовах особистого строкового сервітуту земельну ділянку по вул. Садовій 
(біля автостоянки «Контакт») для прокладання мереж водопостачання та водовідведення 
площею 0,0527 га (кадастровий номер 3510300000:11:463:0027) за рахунок земель житлової 
та громадської забудови Олександрійської міської ради з виконанням комплексного 
благоустрою прилеглої території на землях міської ради. 

Визначити розмір плати за сервітутне землекористування 1% від нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки. 
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Касєєвій Тетяні Миколаївні необхідно протягом місяця укласти договір особистого 
строкового сервітуту з управлінням приватизації, оренди майна та землі міської ради. 

23) Надати ГРИГОРУ Миколі Вікторовичу в тимчасове користування терміном на 
3 (три) роки на умовах особистого строкового сервітуту земельну ділянку по вул. Діброви 
(біля поліклініки) для розміщення тимчасової споруди площею 0,0030 га (кадастровий 
номер 3510300000:04:251:0031) за рахунок земель житлової та громадської забудови 
Олександрійської міської ради з виконанням комплексного благоустрою прилеглої території 
на землях міської ради. 

Григору Миколі Вікторовичу необхідно в місячний термін укласти договір особистого 
строкового сервітуту з управлінням приватизації, оренди майна та землі міської ради. 

24) Надати ШИБІ Ларисі Миколаївні в тимчасове користування терміном на 
5 (п’ять) років на умовах особистого строкового сервітуту земельну ділянку по 
вул. Айвазовського (поруч з будинком № 109 по просп. Соборному) для розміщення 
тимчасової споруди площею 0,0015 га (кадастровий номер 3510300000:11:557:0010) за 
рахунок земель житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради з 
виконанням комплексного благоустрою прилеглої території на землях міської ради. 

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

25) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель по 
вул. Ярмарковій (біля житлового будинку № 46) (кадастровий номер 
3510300000:11:315:0019) та уточнити в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 
площу земельної ділянки з «0,0049 га» на «0,0057 га» 

МЕТКІЙ Олені Омелянівні укласти додаткову угоду з управлінням приватизації, 
оренди майна та землі міської ради по внесенню змін до договору особистого строкового 
сервітуту від № 03.01.2018 № 222 по збільшенню площі земельної ділянки. 

26) Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 12.04.2017 (номер запису 
про інше речове право 20156827 від 26.04.2017), укладеного з Харенко Галиною Іванівною, 
на земельну ділянку по вул. Діброви (біля будинку № 72), площею 0,0065 га (кадастровий 
номер 3510300000:11:263:0004), за згодою сторін. Договір оренди земельної ділянки від 
12.04.2017 (номер запису про інше речове право 20156827 від 26.04.2017) зняти з державної 
реєстрації. 

27) Надати НАБОЙЩИКОВІЙ Анастасії Сергіївні в тимчасове користування терміном 
на 5 (п’ять) років на умовах особистого строкового сервітуту земельну ділянку по 
вул. Діброви (біля будинку № 72) для розміщення тимчасової споруди площею 0,0065 га 
(кадастровий номер 3510300000:11:263:0004) за рахунок земельної ділянки, що знаходиться 
в користуванні Харенко Галини Іванівни, за її згодою, з виконанням комплексного 
благоустрою прилеглої території на землях міської ради. 

Набойщиковій Анастасії Сергіївні необхідно протягом місяця укласти договір 
особистого строкового сервітуту з управлінням приватизації, оренди майна та землі міської 
ради. 

28) Надати ЦВЄТКОВІЙ Валентині Миколаївні в тимчасове користування терміном на 
5 (п’ять) років на умовах особистого строкового сервітуту земельну ділянку по 
Кременчуцькому шосе для розміщення тимчасової споруди площею 0,0050 га (кадастровий 
номер 3510300000:01:004:0011) за рахунок земель житлової та громадської забудови 
Олександрійської міської ради з виконанням комплексного благоустрою прилеглої території 
на землях міської ради. 

Цвєтковій Валентині Миколаївні необхідно в місячний термін укласти договір 
особистого строкового сервітуту з управлінням приватизації, оренди майна та землі міської 
ради. 

29) Погодити РУССУ Надії Олексіївні у власність місце розташування земельної 
ділянки орієнтовною площею 0,0024 га по вул. Східній (біля будинку № 25) 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 
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громадської забудови Олександрійської 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. 

30) Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДАС ГРУП» 
в погодженні місця розташування земельної ділянки орієнтовною площею 0,0030 га по 
пл. Соборній (суміжно з ЛІТ, напроти будівлі Олександрійського політехнічного коледжу) 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. 

31) Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДАС ГРУП» 
в погодженні місця розташування земельної ділянки орієнтовною площею 0,0030 га по 
просп. Соборному (біля будівлі № 11) 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. 

32) Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕДАР» у 
наданні в тимчасове користування терміном на 10 (десять) років на умовах особистого 
строкового сервітуту земельної ділянки по вул. Першотравневій (біля будинків № 53-55) для 
розміщення тимчасової споруди площею 0,0006 га (кадастровий 
номер 3510300000:04:209:0041) за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської міської ради. 

33) Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕДАР» у 
наданні в тимчасове користування терміном на 10 (десять) років на умовах особистого 
строкового сервітуту земельної ділянки по вул. Діброви (біля будинку № 72) для розміщення 
тимчасової споруди площею 0,0006 га (кадастровий номер 3510300000:11:263:0038) за 
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради. 

34) Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕДАР» у 
наданні в тимчасове користування терміном на 10 (десять) років на умовах особистого 
строкового сервітуту земельної ділянки по вул. 6-го Грудня (біля будинку № 137) для 
розміщення тимчасової споруди площею 0,0006 га (кадастровий 
номер 3510300000:10:493:0018) за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської міської ради. 

35) Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕДАР» у 
наданні в тимчасове користування терміном на 10 (десять) років на умовах особистого 
строкового сервітуту земельної ділянки по вул. Першотравневій (біля будинку № 9) для 
розміщення тимчасової споруди площею 0,0006 га (кадастровий 
номер 3510300000:10:232:0023) за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської міської ради. 

36) Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕДАР» у 
наданні в тимчасове користування терміном на 10 (десять) років на умовах особистого 
строкового сервітуту земельної ділянки по вул. Григорія Усика (біля будинку № 51) для 
розміщення тимчасової споруди площею 0,0006 га (кадастровий 
номер 3510300000:11:315:0005) за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської міської ради. 

37) Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕДАР» у 
наданні в тимчасове користування терміном на 10 (десять) років на умовах особистого 
строкового сервітуту земельної ділянки по просп. Соборному (біля будівлі ІОЦ) для 
розміщення тимчасової споруди площею 0,0006 га (кадастровий 
номер 3510300000:11:278:0014) за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської міської ради. 
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38) Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕДАР» у 
наданні в тимчасове користування терміном на 10 (десять) років на умовах особистого 
строкового сервітуту земельної ділянки по просп. Соборному (біля будівлі № 5) для 
розміщення тимчасової споруди площею 0,0006 га (кадастровий 
номер 3510300000:03:185:0040) за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської міської ради. 

39) Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕДАР» у 
наданні в тимчасове користування терміном на 10 (десять) років на умовах особистого 
строкового сервітуту земельної ділянки по просп. Соборному (біля будинку № 136) для 
розміщення тимчасової споруди площею 0,0006 га (кадастровий 
номер 3510300000:10:565:0006) за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської міської ради. 

40) Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕДАР» у 
наданні в тимчасове користування терміном на 10 (десять) років на умовах особистого 
строкового сервітуту земельної ділянки по просп. Соборному (біля будівлі № 87) для 
розміщення тимчасової споруди площею 0,0006 га (кадастровий 
номер 3510300000:11:392:0026) за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської міської ради. 

41) Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕДАР» у 
наданні в тимчасове користування терміном на 10 (десять) років на умовах особистого 
строкового сервітуту земельної ділянки по просп. Будівельників (біля будинку № 31) для 
розміщення тимчасової споруди площею 0,0006 га (кадастровий 
номер 3510300000:09:397:0002) за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської міської ради. 

42) Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕДАР» у 
наданні в тимчасове користування терміном на 10 (десять) років на умовах особистого 
строкового сервітуту земельної ділянки вул. Героїв Сталінграда (біля будинку № 31) для 
розміщення тимчасової споруди площею 0,0006 га (кадастровий 
номер 3510300000:11:502:0032) за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської міської ради. 

43) Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕДАР» у 
наданні в тимчасове користування терміном на 10 (десять) років на умовах особистого 
строкового сервітуту земельної ділянки вул. Садовій (біля будинку № 39) для розміщення 
тимчасової споруди площею 0,0006 га (кадастровий номер 3510300000:11:463:0022) за 
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради. 

44) Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕДАР» у 
наданні в тимчасове користування терміном на 10 (десять) років на умовах особистого 
строкового сервітуту земельної ділянки вул. Святомиколаївській (біля будинку № 37а) для 
розміщення тимчасової споруди площею 0,0006 га (кадастровий 
номер 3510300000:10:332:0020) за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської міської ради. 

45) Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕДАР» у 
наданні в тимчасове користування терміном на 10 (десять) років на умовах особистого 
строкового сервітуту земельної ділянки вул. Садовій (біля будинку № 3) для розміщення 
тимчасової споруди площею 0,0006 га (кадастровий номер 3510300000:11:499:0004) за 
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради. 

46) Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕДАР» у 
наданні в тимчасове користування терміном на 10 (десять) років на умовах особистого 
строкового сервітуту земельної ділянки вул. Козацькій (біля будинку № 41) для розміщення 
тимчасової споруди площею 0,0006 га (кадастровий номер 3510300000:10:437:0046) за 
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради. 

47) Погодити ТОВАРИСТВУ з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ОКСАМИТ» місце розташування земельної ділянки 
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орієнтовною площею 0,0048 га по просп. Соборному (біля будинку № 107) 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. 

48) Надати КОВАЛЬОВІЙ Світлані Анатоліївні дозвіл на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки площею 0,0022 га по 
вул. Героїв Сталінграда (біля будівлі № 31) (кадастровий номер 3510300000:11:502:0005) для 
уточнення конфігурації та площі земельної ділянки.  

Змінити площу земельної ділянки з «0,0022 га» на «0,0028 га».  
Ковальовій Світлані Анатоліївні необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 

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

49) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель по 
вул. Першотравневій (біля житлового будинку № 53). 

Зареєструвати право комунальної власності територіальної громади міста Олександрії в 
особі Олександрійської міської ради на земельну ділянку за адресою: м. Олександрія, 
вул. Першотравнева (біля житлового будинку № 53) (кадастровий номер 
3510300000:04:209:0051).   

Надати КОВАЛЬОВІЙ Світлані Анатоліївні в тимчасове користування терміном на 
5 (п’ять) років на умовах особистого строкового сервітуту земельну ділянку по 
вул. Першотравневій (біля житлового будинку № 53) для розміщення тимчасової споруди 
площею 0,0030 га (кадастровий номер 3510300000:04:209:0051) за рахунок земель житлової 
та громадської забудови Олександрійської міської ради з виконанням комплексного 
благоустрою прилеглої території на землях міської ради. 

Ковальовій Світлані Анатоліївні необхідно протягом місяця укласти договір 
особистого строкового сервітуту з управлінням приватизації, оренди майна та землі міської 
ради. 

50) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель по  
просп. Будівельників (біля ДАІ). 

Змінити цільове призначення земельної ділянки по просп. Будівельників (біля ДАІ)  
площею 0,0015 га (кадастровий номер 3510300000:09:380:0004) з «КВЦПЗ 18.00 Землі 
загального користування» на «КВЦПЗ 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі» .  

Зареєструвати право комунальної власності територіальної громади міста Олександрії в 
особі Олександрійської міської ради на земельну ділянку за адресою: м. Олександрія, 
просп. Будівельників (біля ДАІ) (кадастровий номер 3510300000:09:380:0004).   

Надати ГАВРИЩУКУ Віталію Вікторовичу в тимчасове користування терміном на 
10 (десять) років на умовах особистого строкового сервітуту земельну ділянку по 
просп. Будівельників (біля ДАІ) для розміщення тимчасової споруди площею 0,0015 га 
(кадастровий номер 3510300000:09:380:0004) за рахунок земель житлової та громадської 
забудови Олександрійської міської ради з виконанням комплексного благоустрою прилеглої 
території на землях міської ради. 

Гаврищуку Віталію Вікторовичу необхідно протягом місяця укласти договір 
особистого строкового сервітуту з управлінням приватизації, оренди майна та землі міської 
ради. 
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51) Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів ради Гугленка Ю.О. та постійну комісію міської ради 
з питань приватизації майна, житла, землі та регулювання земельних відносин. 

 
2. Визнати такими, що втратили чинність:  

- пункти 1-14 рішення виконавчого комітету від 06.08.2020 № 403; 
- рішення виконавчого комітету від 20.08.2020 № 435; 
- рішення виконавчого комітету від 29.10.2020 № 572; 
- рішення виконавчого комітету від 24.11.2020 № 602. 

 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради  Гугленка Ю.О. 
 
 
 
 
Міський голова  Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету  Сергій ЗАВАЛІЙ 
 


