
 
 

РІШЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
  

____________________ СЕСІЇ 
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 
від «___» ___________ 2021 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 04.02.2021 № 110 та висновки 
постійних комісій міської ради, 

 
МІСЬКА  РАДА  ВИРІШИЛА: 

 
1. Відмовити приватному підприємству «КОРД» у встановленні до 31.12.2021 орендної 

ставки за оренду земельної ділянки за адресою: м. Олександрія, вул. Героїв Сталінграда, 1 
площею 1,2342 га (кадастровий номер 3510300000:06:329:0004), наданої для будівництва 
автостоянки та сервісного обслуговування автомобілів, у розмірі 1% від нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки. 

2. Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 10.05.2019 (номер запису про 
інше речове право 31565251 від 10.05.2019, укладеного з ПАНАЙОТОВОЮ Наталією 
Віталіївною, в м. Олександрії по вул. Пилипа Гриценка, 64 площею 1,4914 га (кадастровий 
номер 3510300000:07:266:0002), у зв’язку з відчуженням нерухомого майна.  

Панайотовій Наталії Віталіївні необхідно протягом 2 місяців укласти угоду про 
припинення договору оренди земельної ділянки. 

Зобов’язати ПАНАЙОТОВУ Вікторію Віталіївну оформити правовстановлюючі 
документи на земельну ділянку по вул. Пилипа Гриценка, 64 площею 1,4914 га (кадастровий 
номер 3510300000:07:266:0002). 

3. Надати товариству з обмеженою відповідальністю «ОЛЕКСАНДРІЯ КРАНМАШ» 
дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель - 
земельної ділянки комунальної власності за адресою: м. Олександрія, Звенигородське 
шосе, 8/1 площею 0,8920 га (кадастровий номер 3510300000:17:615:0033) з метою уточнення 
конфігурації земельної ділянки та зміни площі з «0,8920 га» на «1,3598 га». 

Товариству з обмеженою відповідальністю «Олександрія Кранмаш» в 6-місячний 
термін розробити технічну документацію із землеустрою та подати її на затвердження 
міській раді. 

4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення Вітик Людмилі Олексіївні 
земельної ділянки в с. Марто-Іванівка для сінокосіння і випасання худоби.  

Надати ВІТИК Людмилі Олексіївні в оренду терміном на 7 (сім) років земельну ділянку 
в с. Марто-Іванівка площею 1,1043 га (кадастровий номер 3510390400:57:000:0125) для 
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сінокосіння і випасання худоби за рахунок земель запасу сільськогосподарського 
призначення Олександрійської територіальної громади. 

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

Вітик Людмилі Олексіївні необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення Пискун Тетяні Олексіївні 
земельної ділянки в с. Звенигородка по вул. Садовій, 38.  

Надати ПИСКУН Тетяні Олексіївні в оренду терміном на 1 (один) рік земельну ділянку 
в с. Звенигородка по вул. Садовій, 38 площею 0,2132 га (кадастровий номер 
3510390400:51:000:0149) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель запасу житлової та 
громадської забудови Олександрійської територіальної громади. 

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

Пискун Тетяні Олексіївні необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

6. 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. 
 
 
 
Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО 


