
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» ___________ 2021 року № ___ 
 

м. Олександрія 
 

Про розмір плати за договорами 
особистого строкового сервітуту за 
користування земельними 
ділянками Олександрійської 
територіальної громади 

 
Відповідно до ст.ст. 26,52,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст.ст. 12, 99, 100 Земельного кодексу України, рішень Олександрійської міської ради від 
07.07.2021  № 221 «Про місцеві податки і збори», від 05.10.2021 № 286 «Про внесення 
доповнення до рішення міської ради від 24.11.2020 № 1026 «Про план підготовки 
регуляторних актів міською радою на 2021 рік», 

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 
 

1. Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту: 
 
1) Встановити розмір плати за договорами особистого строкового сервітуту за 

користування земельними ділянками Олександрійської територіальної громади за ставками:   
- для розміщення тимчасових споруд (кіосків, павільйонів, гаражів, навісів тощо) -12% 

від нормативної грошової оцінки;  
- для розміщення комерційних спортивних майданчиків та катків - 5% від нормативної 

грошової оцінки; 
- для розміщення ігрових атракціонів - 6% від нормативної грошової оцінки; 
- для обслуговування закритих трансформаторних підстанцій – 3% від нормативної 

грошової оцінки; 
- для прокладання теплових, газових, електричних, телекомунікаційних мереж, мереж 

водопостачання та водовідведення та ін.  - 3% від нормативної грошової оцінки; 
- для іншого використання – 10% від нормативної грошової оцінки. 
Визначити для земельних ділянок, які передані в користування на умовах особистого 

строкового сервітуту КФ (коефіцієнт функціонального  використання земельної ділянки) у 
розмірі 2,5 незалежно від КВЦПЗ». 

2) Визнати таким, що втратив чинність, пункт 10.3 рішення міської ради від 24.02.2017 
№ 248 «Про відведення земельних ділянок у постійне користування, тимчасове користування 
на умовах особистого строкового сервітуту, у власність (шляхом викупу) та в оренду, поділ 
земельних ділянок, проведення інвентаризації земель комунальної власності, проведення 
розрахунків з орендної плати за земельні ділянки». 

3) 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. 
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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 

 


