
 

 

 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

від «___» ___________ 2021 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,  

 
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 в м. Олександрії по вул. Знам’янській, 1б площею 
2,0091 га (кадастровий номер 3510300000:06:264:0013), яка перебуває в постійному 
користуванні загально-освітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів № 6 Олександрійської 
міської ради Кіровоградської області, з метою вилучення земельної ділянки  для 
обслуговування газової топкової комунального підприємства «Теплокомуненерго» за 
адресою: м. Олександрія,  вул. Знам’янська, 1в. 

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

2)  Дати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земель комунальної власності для формування земельної ділянки в м. Олександрії  по 
вул. Знам’янській, 1в  для обслуговування газової топкової комунального підприємства 
«Теплокомуненерго» для подальшого відведення даної земельної ділянки у постійне 
користування підприємства. 

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

3)  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 в м. Олександрії по вул. Культурній, 86 площею 
1,127 га (кадастровий номер 3510300000:01:035:0019), яка перебуває в постійному 
користуванні загально-освітнього навчального закладу І-ІІ ступенів № 8 Олександрійської 
міської ради Кіровоградської області, з метою вилучення земельної ділянки  для 
обслуговування газової топкової комунального підприємства «Теплокомуненерго» за 
адресою: м. Олександрія, вул. Культурна, 86а. 

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 в м. Олександрії по 
вул. Культурній, 86а  для обслуговування газової топкової комунального підприємства 
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«Теплокомуненерго» для подальшого відведення даної земельної ділянки у постійне 
користування підприємства. 

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

5)  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 в м. Олександрії по вул. Іллі Звєрєва, 13 площею 
0,9558 га (кадастровий номер 3510300000:09:435:0001), яка перебуває в постійному 
користуванні загально-освітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів № 10 Олександрійської 
міської ради Кіровоградської області, з метою вилучення земельної ділянки  для 
обслуговування газової топкової комунального підприємства «Теплокомуненерго» за 
адресою: м. Олександрія, вул. Іллі Звєрєва, 13а. 

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

6)  Дати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земель комунальної власності для формування земельної ділянки в м. Олександрії по 
вул. Іллі Звєрєва, 13а  для обслуговування газової топкової комунального підприємства 
«Теплокомуненерго» для подальшого відведення даної земельної ділянки у постійне 
користування підприємства. 

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

7) 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. 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 
 


