
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» ___________ 2021 року № ___ 

м. Олександрія 
 

Про земельні ділянки по вул. 6-го Грудня, 2 
 та вул. 6-го Грудня, 2а в м. Олександрії 

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

самоврядування в Україні», ст.ст. 12, 92, 141 Земельного кодексу України, враховуючи 
подану заяву, 

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 
 

1. Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту: 
 
1) Визнати таким, що втратив чинність, державний акт на право постійного 

користування земельною ділянкою серії ЯЯ № 155125, виданий 15.12.2005 
Олександрійському міському палацу культури, припинити право постійного користування 
земельною ділянкою у зв’язку з тим, що відповідні будівлі перебувають на балансі 
управління культури і туризму Олександрійської міської ради. 

2) Надати дозвіл управлінню культури і туризму Олександрійської міської ради на 
розробку проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки з 
кадастровим номером 3510300000:10:259:0013 площею 0,0647 га за адресою:                                           
вул. 6-го Грудня, 2а, м. Олександрія, Кіровоградська область, з «Для будівництва та 
обслуговування будівель громадських та релігійних організацій (код КВЦПЗ - 03.04)» на 
«Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького 
обслуговування (код КВЦПЗ - 03.05)», у тому числі: 0,0647 га – землі під соціально-
культурними об’єктами (код КВЗУ 008.03). 

3) Надати дозвіл управлінню культури і туризму Олександрійської міської ради на 
розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних 
ділянок (з метою об’єднання трьох земельних ділянок), а саме:  

ділянка № 1 кадастровий номер 3510300000:10:259:0039 площею 0,3736 га, 
ділянка № 2 кадастровий номер 3510300000:10:259:0013 площею 0,0647 га, 
ділянка № 3 кадастровий номер 3510300000:10:259:0060 площею 0,0829 га, 
земель житлової та громадської забудови комунальної власності Олександрійської 

територіальної громади в особі Олександрійської міської ради з присвоєнням загальної 
адреси: вул. 6-го Грудня, 2, м. Олександрія, Кіровоградська  область. 

4) 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 

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 
 


