
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 
від «___» ___________ 2022 року № ___ 

м. Олександрія 
 
Про надання в тимчасове користування  
земельної ділянки 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, рішення міської ради від 22.12.2021 № 397 «Про розмір плати за 
договорами особистого строкового сервітуту за користування земельними ділянками 
Олександрійської територіальної громади», враховуючи подані заяви, 

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 
 

1. Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту: 
 
1) Змінити вид використання земельної ділянки площею 0,0030 га (кадастровий номер 

3510300000:11:323:0015) в м. Олександрії на пл. Соборній, 7 з «для обслуговування магазину 
промислових товарів» на «для розміщення тимчасової споруди – літнього навісу для роботи 
кафе». 

Надати ДРЮЧЕНКО Ірині Петрівні в тимчасове користування терміном на 5 (п’ять) 
років на умовах особистого строкового сервітуту земельну ділянку площею 0,0030 га 
(кадастровий номер 3510300000:11:323:0015) в м. Олександрії на пл. Соборній, 7 для 
розміщення тимчасової споруди – літнього навісу для роботи кафе з виконанням 
комплексного благоустрою прилеглої території. 

Визначити розмір плати за ставкою 12% від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки.  

Дрюченко Ірині Петрівні необхідно протягом місяця укласти договір особистого 
строкового сервітуту з управлінням приватизації, оренди майна та землі міської ради. 

2) Надати дозвіл ДРЮЧЕНКО Ірині Петрівні на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки площею 0,0030 га (кадастровий номер 
3510300000:11:323:0015) в м. Олександрії на пл. Соборній, 7 для уточнення конфігурації та 
площі земельної ділянки.   

Змінити площу земельної ділянки з «0,0030 га» на «0,0044 га».  
Дрюченко Ірині Петрівні необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 

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

3) Надати КУЗНЕЦОВІЙ Владі Іванівні в тимчасове користування терміном на 
10 (десять) років на умовах особистого строкового сервітуту земельну ділянку площею 
0,0030 га (кадастровий номер 3510300000:10:396:0004) в м. Олександрії по просп. Соборному 
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(суміжно з піцерією «Челентано» біля будівлі № 94) для розміщення тимчасової споруди – 
навісу з виконанням комплексного благоустрою прилеглої території. 

Визначити розмір плати за ставкою 12% від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки.  

Кузнецовій Владі Іванівні необхідно протягом місяця укласти договір особистого 
строкового сервітуту з управлінням приватизації, оренди майна та землі міської ради. 

4) Надати дозвіл КУЗНЕЦОВІЙ Владі Іванівні на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки площею 0,0030 га в м. Олександрії по 
просп. Соборному (суміжно з піцерією «Челентано» біля будівлі № 94)  (кадастровий номер 
3510300000:10:396:0004) для уточнення конфігурації та площі земельної ділянки.   

Змінити площу земельної ділянки з «0,0030 га» на «0,0040 га».  
Кузнецовій Владі Іванівні необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 

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

5) Надати МІРОШНІКОВУ Вячеславу Вікторовичу в тимчасове користування терміном 
на 5 (п’ять) років на умовах особистого строкового сервітуту земельну ділянку площею 
0,0020 га (кадастровий номер 3510300000:04:251:0033) в м. Олександрії по вул. Діброви (біля 
міської поліклініки) для розміщення тимчасової споруди з виконанням комплексного 
благоустрою прилеглої території. 

Визначити розмір плати за ставкою 12% від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки.  

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

6) Надати ЛИТВІНЮКУ Сергію Віталійовичу в тимчасове користування терміном на 
15 (п’ятнадцять) років на умовах особистого строкового сервітуту земельну ділянку в 
м. Олександрії по вул. Айвазовського (біля житлового будинку № 31) для розміщення 
тимчасової споруди площею 0,0020 га (кадастровий номер 3510300000:11:555:0010) з 
виконанням комплексного благоустрою прилеглої території. 

Визначити розмір плати за ставкою 12% від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки.  

Литвінюку Сергію Віталійовичу необхідно протягом місяця укласти договір особистого 
строкового сервітуту з управлінням приватизації, оренди майна та землі міської ради. 

7) Погодити БЕЗРУЧЕНКО Анжелі Володимирівні місце розташування земельної 
ділянки орієнтовною площею 0,0010 га в м. Олександрії по вул. Братській (біля житлового 
будинку № 30) 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  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 
Олександрійської територіальної громади в особі Олександрійської міської ради земельної 
ділянки площею 0,0010 га в м. Олександрії по вул. Братській (біля житлового будинку № 30). 

Визначити 3-місячний термін на оформлення технічної документації із землеустрою 
щодо інвентаризації земельної ділянки м. Олександрії по вул. Братській (біля житлового 
будинку № 30). 

 
8) 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. Вважати таким, що втратив чинність, підпункт 2) пункту 1 рішення виконавчого 

комітету Олександрійської міської ради від 26.05.2022 № 247 «Про надання в тимчасове 
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користування земельної ділянки на умовах особистого строкового сервітуту» щодо 
погодження місця розташування земельної ділянки орієнтовною площею 0,0012 га в 
м. Олександрії по вул. Козацькій (біля житлового будинку № 51) БЕЗРУЧЕНКО Анжелі 
Володимирівні. 
 

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 


