
 

 

 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
від «___» ___________ 2022 року № ___ 
 

м. Олександрія 
 
Про постійне користування 

 
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 
подані заяви, 

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 

 
1. Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту: 
 
1) Надати навчально-виховному комплексу «ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ № 12 – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ» у постійне 
користування  земельну ділянку площею 0,0844 га в сел. Олександрійському по 
вул. Садовій, 16а з кадастровим номером 3510345300:50:000:0414 для обслуговування 
нежитлового будівлі. 

2) Надати Ізмайлівському закладу дошкільної освіти «КОЛОСОК» Олександрійської 
міської ради у постійне користування  земельну ділянку площею 0,1893 га в с. Ізмайлівці по 
вул. Центральній, 37 з кадастровим номером 3520383500:51:000:0172 для будівництва та 
обслуговування будівель закладів освіти. 

3) Затвердити проект землеустрою щодо відведення в постійне користування земельної 
ділянки за адресою: м. Олександрія, вул. Таврійська, 12 площею 0,0318 га. 

Зареєструвати право комунальної власності Олександрійської територіальної громади в 
особі Олександрійської міської ради на земельну ділянку площею 0,0318 га в м. Олександрії 
по вул. Таврійській, 12 з кадастровим номером 3510300000:10:332:0025. 

4) Припинити релігійній організації «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ПРЕОБРАЖЕННЯ 
ГОСПОДНЬОГО КРОПИВНИЦЬКОЇ ЄПАРХІЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ 
М. ОЛЕКСАНДРІЯ» право постійного користування (номер запису про інше речове право 
36872779 від 10.06.2020) на земельну ділянку за адресою: м. Олександрія, вул. Таврійська, 12 
площею 0,0400 га (кадастровий номер 3510300000:10:332:0015). 

5) Об’єднати земельні ділянки за адресою: м. Олександрія, вул. Таврійська, 12 площею 
0,0400 га (кадастровий номер 3510300000:10:332:0015) та площею 0,0318 га (кадастровий 
номер 3510300000:10:332:0025) та надати дозвіл релігійній організації «Релігійна громада 
преображення господнього Кропивницької єпархії Православної церкви України 
м. Олександрія»  на розробку технічної документації по об’єднанню вказаних ділянок. 

Релігійній організації «Релігійна громада преображення господнього Кропивницької 
єпархії Православної церкви України м. Олександрія» у 6-місячний термін оформити 
технічну документацію по об’єднанню земельних ділянок та подати її Олександрійській 
міській раді на затвердження. 
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6) Надати УПРАВЛІННЮ СПРАВАМИ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ у 
постійне користування  земельну ділянку площею 0,0946 га в с. Ізмайлівці по 
вул. Центральній, 59 з кадастровим номером 3520383500:51:000:0174 для будівництва та 
обслуговування інших будівель громадської забудови. 

7) Надати УПРАВЛІННЮ СПРАВАМИ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ у 
постійне користування 31/50 частки земельної ділянки площею 0,2089 га в с. Головківці по 
вул. Соборній, 50 з кадастровим номером 3520382100:51:000:1193 для будівництва та 
обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування. 

8) Зареєструвати право комунальної власності Олександрійської територіальної 
громади в особі Олександрійської міської ради на земельну ділянку площею 0,1438 га в 
с. Звенигородці по вул. Центральній, 7 з кадастровим номером 3510390400:51:000:0130. 

9) Надати УПРАВЛІННЮ СПРАВАМИ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ у 
постійне користування земельну ділянку площею 0,1438 га в с. Звенигородці по 
вул. Центральній, 7 з кадастровим номером 3510390400:51:000:0130 для будівництва та 
обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування. 

10) 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 
 


