ПРОЕКТ

РІШЕННЯ
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________________ СЕСІЇ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
від «___» ___________ 2020 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 від 16.01.2019 № 25 та висновки
постійних комісій міської ради,
МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Святомиколаївській, 16.
Надати КІСЕЛЬОВІЙ Галині Олексіївні в оренду терміном на 2 (два) місяці 1/2 частки
земельної ділянки площею 0,0938 га по вул. Святомиколаївській, 16 (кадастровий номер
3510300000:10:288:0014) 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.
Кісельовій Галині Олексіївні необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди
земельної ділянки.
2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 10 рішення міської ради від 05.11.2019
№ 821 «Про оренду земельних ділянок» щодо скасування поновлення Щербині Роману
Олександровичу на 5 років договору оренди земельної ділянки по вул. Полтавській
(кадастровий номер 3510300000:02:005:0006) площею 4,9557 га, наданої для риборозведення,
у зв’язку погашенням заборгованості за оренду земельної ділянки (довідка
Олександрійського управління ГУ ДПС у Кіровоградській області від 23.12.2019
№ 1088/9/11-28-53-08).
3. Погодити приватному акціонерному товариству «ОБОЛОНЬ» місце розташування
земельної ділянки по вул. Героїв Сталінграда, 3/1 в оренду на 25 (двадцять п’ять) років
орієнтовною площею 0,1247 га для обслуговування і розвитку інженерної інфраструктури
виробничого комплексу 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.
Приватному акціонерному товариству «Оболонь» необхідно у 6-місячний термін
оформити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду.
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4. 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

Степан ЦАПЮК

