
 
 

РІШЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
  

____________________ СЕСІЇ 
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 
від «___» ___________ 2019 року № ___ 

 
м. Олександрія 

 
Про оренду земельних ділянок 

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

самоврядування в Україні», ст.ст. 12, 19, 93, 123, 124 Земельного кодексу України, 
враховуючи рішення виконавчого комітету міської ради та висновки постійних комісій 
міської ради, 
 
МІСЬКА  РАДА  ВИРІШИЛА: 

 
1. Надати приватному підприємству «АГРОКОМПЛЕКТ-К» (44/50 частки), 

БОГОХВАЛУ Олегу Григоровичу (3/50 частки), ОВЧАРЕНКО Валентині Петрівні 
(3/50 частки) в оренду терміном на 20 (двадцять) років земельну ділянку площею 0,0293 га 
по вул. Перспективній, 19в (кадастровий номер 3510300000:11:331:0045) для будівництва 
магазину за рахунок земель житлової та громадської забудови міської ради. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки. 

Приватному підприємству «Агрокомплект-К», Богохвалу Олегу Григоровичу, 
Овчаренко Валентині Петрівні необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

2. Погодити закритому акціонерному товариству «АГРОАВТОСЕРВІС» місце 
розташування земельної ділянки по Дніпропетровському шосе, 4 в оренду на 49 (сорок 
дев’ять) років орієнтовною площею 1,5990 га  для будівництва та обслуговування 
виробничих будівель та споруд за рахунок земель запасу промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення Олександрійської міської ради та надати дозвіл 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду. 

Закритому акціонерному товариству «Агроавтосервіс»  необхідно у 6-місячний термін 
оформити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду. 

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Першотравневій, 59 в оренду. 

Надати ЧЕРНИШ Світлані Вікторівні в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років 
земельну ділянку площею 0,3650 га по вул. Першотравневій, 59 (кадастровий номер 
3510300000:04:220:0011) для будівництва та обслуговування незавершеного будівництва 
багатоквартирного житлового будинку за рахунок земель запасу житлової та громадської 
забудови міської ради. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки. 

П Р О Е К Т 



2 

Черниш Світлані Вікторівні необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

4. Поновити виробничо-комерційній фірмі «КВАРЦ» на 10 (десять) років договір 
оренди земельної ділянки по вул. Кільцевій, 13 (кадастровий номер 3510300000:14:636:0025) 
площею 1,1534 га, наданої для будівництва та обслуговування будівель та господарських 
споруд. 

Визначити орендну ставку у розмірі 3% від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки. 

Виробничо-комерційній фірмі «Кварц»   необхідно протягом 2 місяців укласти угоду 
про поновлення терміну оренди земельної ділянки.  

5. Поділити земельну ділянку за адресою: просп. Соборний, 47 та надати 
ПЕТРОХАЛКО Олені Володимирівні дозвіл на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо поділу земельної ділянки за адресою: просп. Соборний, 47 площею 
0,0311 га (кадастровий номер 3510300000:04:231:0005), на дві окремих земельних ділянки: 

- площею 0,0282 га для подальшого оформлення договору оренди, 
- площею 0,0029 га  з подальшим зарахуванням земельної ділянки до земель запасу 

Олександрійської міської ради. 
Петрохалко Олені Володимирівні в 6-місячний термін оформити документацію по 

поділу земельної ділянки. 
Припинити дію договору оренди від 10.07.2018 (номер запису про інше речове право 

26975672 від 10.07.2018), укладеного з Петрохалко Оленою Володимирівною на земельну 
ділянку по просп. Соборному, 47 площею 0,0311 га (кадастровий номер 
3510300000:04:231:0005). Договір оренди земельної ділянки від 10.07.2018 (номер запису про 
інше речове право 26975672 від 10.07.2018) зняти з державної реєстрації до моменту 
реєстрації в Державному земельному кадастрі землевпорядної документації по поділу 
ділянки. 

Надати ПЕТРОХАЛКО Олені Володимирівні в оренду терміном до 10.07.2028 
земельну ділянку площею 0,0282 га по просп. Соборному, 47  для обслуговування будівлі. 
Визначити розмір орендної плати за ставкою 6% від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки. Петрохалко Олені Володимирівні необхідно у місячний термін з дати внесення 
відомостей про поділ до Державного земельного кадастру оформити договір оренди 
земельної ділянки площею 0,0282 га. 

6. Зареєструвати право комунальної власності територіальної громади міста 
Олександрії в особі Олександрійської міської ради на земельну ділянку площею 10,9076 га за 
адресою: пров. Бориса Йогансона (кадастровий номер 3510300000:07:324:0040) для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, яка сформована шляхом 
поділу земельної ділянки площею 15,38 га (кадастровий номер 3510300000:07:324:0039) на 
підставі рішення міської ради від 29.03.2019 № 696 «Про проведення земельних торгів». 

7. Внести зміни до пункту 3 рішення міської ради від 05.07.2019 № 755 «Про оренду 
земельних ділянок», доповнивши кадастровий номер та площу земельної ділянки, на яку 
припиняється право комунальної власності у зв’язку з поділом, та викласти його в редакції: 

«Припинити право комунальної власності на земельну ділянку площею 1,1272 га по 
Дніпропетровському шосе, 2а (кадастровий номер 3510300000:07:235:0002) та зареєструвати 
право комунальної власності територіальної громади м. Олександрії в особі 
Олександрійської міської ради на земельні ділянки, що утворені шляхом поділу:  

- з кадастровим номером 3510300000:07:235:0007 площею 0,2659 га за адресою: 
Дніпропетровське шосе, 2е;  

- з кадастровим номером 3510300000:07:235:0011 площею 0,1921 га за адресою: 
Дніпропетровське шосе, 2д; 

- з кадастровим номером 3510300000:07:235:0006 площею 0,1267 га за адресою: 
Дніпропетровське шосе, 2г; 
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- з кадастровим номером 3510300000:07:235:0009 площею 0,2120 га за адресою: 
Дніпропетровське шосе, 2в; 

- з кадастровим номером 3510300000:07:235:0010 площею 0,0906 га за адресою: 
Дніпропетровське шосе, 2а; 

- з кадастровим номером 3510300000:07:235:0008 площею 0,2211 га за адресою: 
Дніпропетровське шосе, 2а; 

- з кадастровим номером 3510300000:07:235:0005 площею 0,0188 га за адресою: 
Дніпропетровське шосе». 

8. Внести зміни до пункту 1 рішення міської ради від 06.09.2019 № 799 «Про 
затвердження технічної документації щодо інвентаризації земель», доповнивши його 
абзацом наступного змісту: 

«Уточнити для земельної ділянки площею 4,9921 га за адресою: Звенигородське шосе 
(кадастровий номер 3510300000:17:615:0001): 

категорію земель: з «землі сільськогосподарського призначення» на «землі 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення»; 

цільове призначення: з «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва» 
на «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої 
води, збирання, очищення та розподілення води)». 

9. Затвердити технічну документацію щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) по пров. Володимира Скринника, 9. 

Надати ХУСАІНОВУ Іскандеру Азатовичу в оренду терміном на 3 (три) роки земельну 
ділянку площею 0,0674 га по пров. Володимира Скринника, 9 (кадастровий номер 
3510300000:03:107:0052) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель запасу житлової та 
громадської забудови міської ради. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 0,06% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки. 

Хусаінову Іскандеру Азатовичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір 
оренди земельної ділянки. 

10. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів ради Давиденко Л.В. та постійну комісію міської 
ради з питань приватизації майна, житла, землі та регулювання земельних відносин. 
 
 
 
 
 
Міський голова С. ЦАПЮК 


