
 
 

РІШЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
  

____________________ СЕСІЇ 
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 
від «___» ___________ 2022 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, 134, п.27 розділу Х «Перехідні положення» Земельного 
кодексу України, враховуючи рішення виконавчого комітету міської ради від 27.01.2022 
№ 66, від 10.02.2022 № 107, від 24.02.2022 № 141, від 28.04.2022 № 218, від ________ № __ 
та висновки постійних комісій міської ради, 

 
МІСЬКА  РАДА  ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати товариству з обмеженою відповідальністю «БУДІВЛЯ АКТИВ» в оренду 
терміном на 49 (сорок дев’ять) років земельну ділянку за адресою: м. Олександрія, 
вул. Єфремова, 1а площею 0,7418 га (кадастровий номер 3510300000:02:070:0003) для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості за рахунок земель запасу 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення 
Олександрійської територіальної громади. 

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

Товариству з обмеженою відповідальністю «Будівля Актив»  необхідно у 2-місячний 
термін оформити договір оренди земельної ділянки. 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки за 
адресою: м. Олександрія, вул. Леоніда Коваленка, 35 площею 4,8143 га (кадастровий номер 
3510300000:15:659:0005) на три окремі земельні ділянки. 

Поділити земельну ділянку за адресою: м. Олександрія, вул. Леоніда Коваленка, 35 
площею 4,8143 га (кадастровий номер 3510300000:15:659:0005), реєстраційний номер в 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 1195857535103, на три земельні 
ділянки та зареєструвати на них право власності Олександрійської територіальної громади в 
особі Олександрійської міської ради: 

- площею 2,8060 га (кадастровий номер 3510300000:15:659:0004) за адресою: 
м. Олександрія, вул. Леоніда Коваленка, 35а, 

- площею 1,9027 га (кадастровий номер 3510300000:15:653:0014) за адресою: 
м. Олександрія, вул. Леоніда Коваленка, 35, 

- площею 0,1056 га (кадастровий номер 3510300000:15:659:0014) за адресою: 
м. Олександрія, вул. Леоніда Коваленка, 35. 
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3. Надати ХІЛЬЧУКУ Дмитру Ігоровичу в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років 
земельну ділянку за адресою: м. Олександрія, вул. Леоніда Коваленка, 35а площею 2,8060 га 
(кадастровий номер 3510300000:15:659:0004) для будівництва та обслуговування будівель та 
споруд за рахунок земель запасу промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення Олександрійської територіальної громади. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 5% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки. 

ХІЛЬЧУКУ Дмитру Ігоровичу  необхідно у 2-місячний термін оформити договір 
оренди земельної ділянки. 

4. Встановити товариству з обмеженою відповідальністю «РЕСТОРХОРІКА» до 
31.12.2022 орендну ставку за оренду земельної ділянки за адресою: м. Олександрія, 
вул. Леоніда Коваленка, 23б площею 0,0473 га (кадастровий номер 3510300000:15:653:0003), 
наданої для обслуговування будівлі магазину, у розмірі 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки. 

Товариству з обмеженою відповідальністю «Ресторхоріка» необхідно у 2-місячний 
термін оформити угоду про внесення змін до договору оренди земельної ділянки. 

5. Поновити (продовжити) приватному акціонерному товариству «КИЇВСТАР» 
терміном на 15 (п’ятнадцять) років договір оренди земельної ділянки площею 0,0767 га 
(кадастровий номер 3510345300:50:000:0014) в сел. Олександрійському (напроти Будинку 
культури), наданої під розміщення базової станції та антено-мачтової споруди. 

Визначити орендну ставку у розмірі 6% від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки. 

Приватному акціонерному товариству «Київстар» необхідно протягом 2 місяців 
укласти поновлений (продовжений) договір оренди земельної ділянки. 

6. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для 
городництва площею 0,2402 га в с. Головківці по вул. Суворова. 

Надати КУРУП Надії Миколаївні в оренду терміном на 10 (десять) років земельну 
ділянку в с. Головківці по вул. Суворова площею 0,2402 га (кадастровий номер 
3520382100:51:000:1183) для городництва за рахунок земель запасу сільськогосподарського 
призначення Олександрійської територіальної громади. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 6% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки. 

Куруп Надії Миколаївні необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

7. Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 21.07.2017 (номер запису про 
інше речове право 21494659 від 21.07.2017), укладеного з повним товариством «ВИБОР», в 
м. Олександрії по Звенигородському шосе, 14 площею 0,5831 га (кадастровий номер 
3510300000:16:708:0013), у зв’язку з відчуженням нерухомого майна.  

Повному товариству «Вибор» необхідно протягом 2 місяців укласти угоду про 
припинення договору оренди земельної ділянки. 

Надати товариству з обмеженою відповідальністю «ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНЕ 
УСТАТКУВАННЯ» в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років земельну ділянку площею 
0,5831 га (кадастровий номер 3510300000:16:708:0013) в м. Олександрії по 
Звенигородському шосе, 14 для обслуговування нежитлових приміщень за рахунок земель 
запасу промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення 
Олександрійської територіальної громади. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 6% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки. 

Товариству з обмеженою відповідальністю «Підйомно-транспортне устаткування» 
необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди земельної ділянки. 

8. Погодити товариству з обмеженою відповідальністю «ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНЕ 
УСТАТКУВАННЯ» зміну цільового призначення земельної ділянки площею 0,5831 га в 
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м. Олександрії по Звенигородському шосе, 14 (кадастровий номер 3510300000:16:708:0013) з 
«13.03. Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку» на «11.02. Для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» та надати дозвіл на 
розробку проекту землеустрою. 

Змінити вид використання земельної ділянки на «для будівництва та обслуговування 
будівель та споруд». 

Товариству з обмеженою відповідальністю «Підйомно-транспортне устаткування» 
необхідно у 6-місячний термін оформити проект землеустрою по зміні цільового 
призначення земельної ділянки та надати його міській раді на затвердження. 

9. Погодити ПЕТРУШЕВСЬКОМУ Юрію Юрійовичу зміну цільового призначення 
земельної ділянки площею 0,1146 га в м. Олександрії по просп. Соборному, 46 (кадастровий 
номер 3510300000:10:232:0019) з «03.07. Для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі» на «03.03. Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я 
та соціальної допомоги» та надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

Петрушевському Юрію Юрійовичу необхідно у 6-місячний термін оформити проект 
землеустрою по зміні цільового призначення земельної ділянки та надати його міській раді 
на затвердження. 

10. Поновити (продовжити) КОХАНСЬКОМУ Олександру Євгенійовичу терміном на 
20 (двадцять) років договір оренди земельної ділянки площею 34,7437 га (кадастровий номер 
3520383500:02:000:7554) поруч з с. Видним під водоймою для рибогосподарських потреб 
шляхом укладення договору оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним 
об’єктом. 

Визначити орендну ставку у розмірі 4% від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки. 

Коханському Олександру Євгенійовичу необхідно протягом 2 місяців укласти 
поновлений (продовжений) договір оренди земельної ділянки. 

11. Поновити (продовжити) КОХАНСЬКОМУ Олександру Євгенійовичу терміном на 
20 (двадцять) років договір оренди земельної ділянки площею 12,0604 га (кадастровий номер 
3520383500:02:000:7555) поруч з с. Видним під водоймою для рибогосподарських потреб 
шляхом укладення договору оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним 
об’єктом. 

Визначити орендну ставку у розмірі 4% від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки. 

Коханському Олександру Євгенійовичу необхідно протягом 2 місяців укласти 
поновлений (продовжений) договір оренди земельної ділянки. 

12. Поділити земельну ділянку за адресою: м. Олександрія, вул. Бульварна, 43 та надати 
товариству з обмеженою відповідальністю «ВА ГРЕЙН ЕКСПРЕСС» дозвіл на розробку 
технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки за адресою: 
м. Олександрія, вул. Бульварна, 43 площею 1,5000 га (кадастровий номер 
3510300000:04:227:0007) на три окремі земельні ділянки: 

- площею 0,7180 га з присвоєнням адреси: м. Олександрія, вул. Першотравнева, 50-А, 
- площею 0,3600 га з присвоєнням адреси: м. Олександрія, вул. Першотравнева, 50, 
- площею 0,4220 га з присвоєнням адреси: м. Олександрія, вул. Бульварна, 43/4. 
Товариству з обмеженою відповідальністю «ВА Грейн Експресс» в 6-місячний термін 

оформити документацію по поділу земельної ділянки та подати її міській раді на 
затвердження. 

Припинити дію договору оренди від 07.02.2017 (номер запису про інше речове право 
18889315 від 07.02.2017), укладеного з товариством з обмеженою відповідальністю «ВА 
Грейн Експресс» на земельну ділянку за адресою: м. Олександрія, вул. Бульварна, 43 
площею 1,5 га (кадастровий номер 3510300000:04:227:0007). Договір оренди земельної 
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ділянки від 07.02.2017 зняти з державної реєстрації до моменту реєстрації в Державному 
земельному кадастрі землевпорядної документації по поділу ділянки.  

Товариству з обмеженою відповідальністю «ВА Грейн Експресс» необхідно у 2-
місячний термін оформити угоду про припинення договору оренди земельної ділянки. 

13. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки в 
с. Пустельниковому по вул. Лісовій (напроти домоволодіння № 15). 

Поділити земельну ділянку в с. Пустельниковому по вул. Лісовій (напроти 
домоволодіння № 15) площею 0,7619 (кадастровий номер 3520383500:02:000:0838) (номер 
запису про право власності 43859823 від 03.09.2021) на земельні ділянки площею 0,4682 га 
(кадастровий номер 3520383500:56:000:0067) та площею 0,2937 га (кадастровий номер 
3520383500:02:000:0864) та зареєструвати право власності Олександрійської територіальної 
громади в особі Олександрійської міської ради на дані земельні ділянки. 

14. Надати ВЕРБІВСЬКІЙ Тетяні Сергіївні в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельну ділянку в с. Пустельниковому по вул. Лісовій (напроти домоволодіння № 15) 
площею 0,4682 га (кадастровий номер 3520383500:56:000:0067) для городництва за рахунок 
земель запасу сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної 
громади. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 6% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки. 

Вербівській Тетяні Сергіївні необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

15. Надати КРУПИН Світлані Миколаївні в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельну ділянку в с. Пустельниковому по вул. Лісовій (напроти домоволодіння № 15) 
площею 0,2937 га (кадастровий номер 3520383500:02:000:0864) для городництва за рахунок 
земель запасу сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної 
громади. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 6% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки. 

Крупин Світлані Миколаївні необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

16. Погодити СТАМЕНКОВІЧ Ользі Вячеславівні місце розташування земельної 
ділянки орієнтовною площею 0,5196 га в оренду терміном на 10 (десять) років для 
городництва в с. Ізмайлівці (біля присадибної ділянки по вул. Озерній з кадастровим 
номером 3520383500:51:000:0167) за рахунок земель запасу сільськогосподарського 
призначення Олександрійської міської ради та надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду.  

Стаменковіч Ользі Вячеславівні необхідно у 6-місячний термін оформити проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду та надати дозвіл на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду. 

17. Внести зміни до пункту 10 рішення міської ради від 22.12.2021 № 387 «Про оренду 
земельних ділянок» щодо уточнення частки земельної ділянки та викласти його в редакції: 

«Поновити МОТАЙЛУ Ігорю Геннадійовичу на 10 (десять) років термін дії договору 
оренди 1/4 частки земельної ділянки в м. Олександрії по вул. Братській, 2  площею 0,1000 га 
(кадастровий номер 3510300000:04:224:0018), наданої для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

Визначити орендну ставку у розмірі 0,06% від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки. 

Мотайлу Ігорю Геннадійовичу необхідно протягом 2 місяців укласти поновлений 
договір оренди земельної ділянки».  

18. Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 22.06.2011 (номер запису 
про інше речове право 31694135 від 16.05.2019), укладеного з МАТАКОВОЮ Анною 
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Миколаївною, в м. Олександрії по просп. Будівельників, 39 площею 0,9400 га (кадастровий 
номер 3510300000:09:338:0001), у зв’язку з відчуженням нерухомого майна.  

Матаковій Анні Миколаївні необхідно протягом 2 місяців укласти угоду про 
припинення договору оренди земельної ділянки. 

Змінити вид використання земельної ділянки з «обслуговування незавершеного 
будівництва спортивного комплексу» на «для будівництва та обслуговування пансіонату». 

Надати товариству з обмеженою відповідальністю «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ 
ОЛЕКСАНДРІЯ» в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років земельну ділянку площею 
0,9400 га (кадастровий номер 3510300000:09:338:0001) в м. Олександрії по 
просп. Будівельників, 39  для будівництва та обслуговування пансіонату за рахунок земель 
запасу житлової та громадської забудови Олександрійської територіальної громади. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 10% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки. 

Товариству з обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб Олександрія» необхідно 
у 2-місячний термін оформити договір оренди земельної ділянки. 

19. Погодити товариству з обмеженою відповідальністю «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ 
ОЛЕКСАНДРІЯ»  зміну цільового призначення земельної ділянки площею 0,9400 га 
(кадастровий номер 3510300000:09:338:0001) в м. Олександрії по просп. Будівельників, 39 з 
«03.15. Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови» на «02.04. 
Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання» та надати дозвіл на 
розробку проекту землеустрою. 

Товариству з обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб Олександрія» необхідно 
у 6-місячний термін оформити проект землеустрою по зміні цільового призначення 
земельної ділянки та надати його міській раді на затвердження. 

20. Поновити (продовжити) фермерському господарству «МАРІЯ» терміном на 
10 (десять) років договір оренди земельної ділянки площею 8,3212 га (кадастровий номер 
3520383500:02:000:9114) поруч з с. Королівкою для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. 

Визначити орендну ставку у розмірі 12% від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки. 

Фермерському господарству «Марія» необхідно протягом 2 місяців укласти 
поновлений (продовжений) договір оренди земельної ділянки. 

21. Поновити (продовжити) фермерському господарству «МАРІЯ» терміном на 
10 (десять) років договір оренди земельної ділянки площею 0,3199 га (кадастровий номер 
3520383500:02:000:9023) поруч з с. Піщаним Бродом для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. 

Визначити орендну ставку у розмірі 12% від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки. 

Фермерському господарству «Марія» необхідно протягом 2 місяців укласти 
поновлений (продовжений) договір оренди земельної ділянки. 

22. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
Звенигородському шосе, 8/29 в оренду. 

Об’єднати земельні ділянки в м. Олександрії по Звенигородському шосе, 8/29 площею 
0,0713 га (кадастровий номер 3510300000:17:615:0053) (номер запису про право власності 
46400105 від 25.01.2022) та площею 0,1700 га (кадастровий номер 3510300000:17:615:0043) 
(номер запису про право власності 37270172 від 03.07.2020) в земельну ділянку площею 
0,2413 га (кадастровий номер 3510300000:17:615:0054) та  зареєструвати право власності 
Олександрійської територіальної громади в особі Олександрійської міської ради на дану 
земельну ділянку. 

Надати ЧУМАКУ Григорію Івановичу в оренду терміном на 10 (десять) років земельну 
ділянку площею 0,2413 га (кадастровий номер 3510300000:17:615:0054) в м. Олександрії по 
Звенигородському шосе, 8/29  для будівництва та обслуговування будівель та споруд за 
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рахунок земель запасу промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення міської ради. 

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

Чумаку Григорію Івановичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

23. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
с. Пустельниковому. 

Надати БАБАНОВІЙ Валентині Павлівні в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельну ділянку в с. Пустельниковому площею 0,2278 га (кадастровий номер 
3520383500:56:000:0070) для городництва за рахунок земель запасу сільськогосподарського 
призначення Олександрійської територіальної громади. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 6% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки. 

Бабановій Валентині Павлівні необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

24. Встановити закритому акціонерному товариству «АГРОАВТОСЕРВІС» терміном 
на 3 (три) роки орендну ставку за оренду земельної ділянки площею 1,5990 га в  
м. Олександрії по Дніпропетровському шосе, 4 (кадастровий номер 3510300000:07:235:9999), 
наданої для будівництва та обслуговування виробничих будівель та споруд, у розмірі 1% від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

Закритому акціонерному товариству «Агроавтосервіс» необхідно у 2-місячний термін 
оформити угоду про внесення змін до договору оренди земельної ділянки. 

25. Поновити  товариству з обмеженою відповідальністю «КОЛОС» та ГАЛЬКУНУ 
Володимиру Анатолійовичу терміном на 49 (сорок дев’ять) років договір оренди земельної 
ділянки 0,0648 га (кадастровий номер 3510300000:10:299:0020) по просп. Соборному, 66   
для будівництва та обслуговування нежитлової будівлі. 

Визначити орендну ставку у розмірі 12% від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки. 

Товариству з обмеженою відповідальністю «Колос» та Галькуну Володимиру 
Анатолійовичу необхідно протягом 2 місяців укласти поновлений  договір оренди земельної 
ділянки. 

26. Надати КИТАЄВІЙ Ірині Григорівні в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельну ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га (кадастровий номер 
3520382100:51:000:0985) для сінокосіння і випасання худоби за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної громади. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 6% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки. 

Китаєвій Ірині Григорівні необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

27. Внести зміни до пункту 38 рішення міської ради від 31.08.2021 № 273 «Про оренду 
земельних ділянок» щодо уточнення кадастрового номеру земельної ділянки та викласти 
його в редакції:  

«Надати НАГОРНОМУ Миколі Юхимовичу в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельну ділянку в с. Головківці площею 0,7200 га (кадастровий номер 
3520382100:51:000:1035) для сінокосіння та випасання худоби за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної громади. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Нагорному Миколі Юхимовичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір 
оренди земельної ділянки». 
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Визнати таким, що втратив чинність, пункт 35 рішення міської ради від 26.11.2021 
№ 336 «Про оренду земельних ділянок».  

28. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в с. Головківці 
по вул. Миру.   

Надати СОКУР Ірині Григорівні в оренду терміном на 10 (десять) років земельну 
ділянку в с. Головківці по вул. Миру площею 0,6000 га (кадастровий номер 
3520382100:51:000:1203) для сінокосіння і випасання худоби за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної громади. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 6% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки. 

Сокур Ірині Григорівні необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

29. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки біля 
с. Пустельникового.   

Надати СЕМЕНЦЮ Леоніду Миколайовичу в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельну ділянку біля с. Пустельникового площею 0,9283 га (кадастровий номер 
3520383500:02:000:0877) для сінокосіння і випасання худоби за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної громади. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 6% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки. 

Семенцю Леоніду Миколайовичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір 
оренди земельної ділянки. 

30. Затвердити ЗІНКЕВИЧУ Олександру Сергійовичу проект землеустрою по зміні 
цільового призначення земельної ділянки площею 0,4912 га в м. Олександрії по вул. 6-го 
Грудня, 140в (кадастровий номер 3510300000:10:457:0006) з  «02.03. Для будівництва і 
обслуговування багатоквартирного житлового будинку» на «03.07. Для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі». 

Зінкевичу Олександру Сергійовичу необхідно протягом 2 місяців укласти угоду про 
внесення змін до договору оренди земельної ділянки.  

31. Погодити ДРОБУШКУ Анатолію Володимировичу зміну цільового призначення 
земельної ділянки площею 0,4921 га в сел. Олександрійському по вул. Транспортній, 16а 
(кадастровий номер 3510345300:50:000:0026) з  «01.02 Для ведення фермерського 
господарства» на «11.02. Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості». 

Дробушку Анатолію Володимировичу необхідно у 6-місячний термін оформити проєкт 
землеустрою по зміні цільового призначення земельної ділянки та надати його міській раді 
на затвердження. 

32. Поновити КОЗАКОВІЙ Олені Вікторівні терміном на 5 (п’ять) років договір оренди 
земельної ділянки в м. Олександрії по просп. Соборному (суміжно з ліцеєм інформаційних 
технологій) (кадастровий номер 3510300000:10:299:0004) площею 0,0028 га, наданої для 
обслуговування павільйону. 

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

Козаковій Олені Вікторівні необхідно протягом 2 місяців укласти поновлений договір 
оренди земельної ділянки.  

33. Відмовити Д’ЯЧЕНКУ Володимиру Васильовичу у встановленні до 31.12.2022 
орендної ставки за оренду земельної ділянки в м. Олександрії по вул. Козацький шлях, 1а 
площею 0,0173 га (кадастровий номер 3510300000:08:295:0026), наданої для будівництва та 
обслуговування будівлі магазину, у розмірі 3% від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки.  

34. Погодити ПОТАПОВУ Сергію Анатолійовичу місце розташування земельної 
ділянки орієнтовною площею 0,1025 га в сел. Олександрійському по вул. Павла Кравченка, 
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14 в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років для будівництва та обслуговування 
нежитлового приміщення за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської територіальної громади та надати дозвіл на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду. 

Потапову Сергію Анатолійовичу необхідно у 6-місячний термін оформити проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на 
затвердження. 

35. Погодити товариству з обмеженою відповідальністю «БАЗА+» зміну цільового 
призначення земельної ділянки площею 0,1262 га (кадастровий номер 
3510300000:11:255:0002) в м. Олександрії по пров. Чичеріна, 6а з «03.07. Для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі» на «03.08. Для будівництва та обслуговування об'єктів 
туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування» та надати дозвіл на 
розробку проекту землеустрою. 

Товариству з обмеженою відповідальністю «БАЗА+» необхідно у 6-місячний термін 
оформити проект землеустрою по зміні цільового призначення земельної ділянки та надати 
його міській раді на затвердження. 

36. Поновити РУДЕНКО Світлані Анатоліївні терміном на 10 (десять) років договір 
оренди земельної ділянки 0,0050 га (кадастровий номер 3510300000:11:315:0018) в 
м. Олександрії по вул. Ярмарковій (суміжно з кафе «Зустріч») для обслуговування 
павільйону. 

Визначити орендну ставку у розмірі 12% від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки. 

Руденко Світлані Анатоліївні необхідно протягом 2 місяців укласти поновлений  
договір оренди земельної ділянки. 

37. Поновити МАЗУРУ Сергію Івановичу (43/100 частки), АЙГІ Артему 
Геннадійовичу (43/100 частки), ТЕСЛЕНКУ Олександру Володимировичу (14/100 частки) на 
49 (сорок дев’ять) років договір оренди земельної ділянки в м. Олександрії по  
вул. Пожарського, 17/1 площею 0,3165 га (кадастровий номер 3510300000:15:657:0027), 
наданої для обслуговування виробничих будівель та споруд. 

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

Мазуру Сергію Івановичу, Айгі Артему Геннадійовичу, Тесленку Олександру 
Володимировичу необхідно протягом 2 місяців укласти поновлений договір оренди 
земельної ділянки.  

38. Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 15.06.2016 (номер запису 
про інше речове право 14983391 від 15.06.2016), укладеного з ЧОРНОЮ Діаною Борисівною, 
в м. Олександрії по вул. Перспективній (біля житлового будинку № 44) площею 0,0093 га 
(кадастровий номер 3510300000:11:356:0004) за згодою сторін.  

Чорній Діані Борисівні необхідно протягом 2 місяців укласти угоду про припинення 
договору оренди земельної ділянки. 

39. Надати ЖУЛАЮ Валентину Романовичу, МІРОШНІКОВІЙ Олесі Миколаївні, 
товариству з обмеженою відповідальністю «ЛІЗАВА», товариству з обмеженою 
відповідальністю «ВЕКТОР-С» дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою 
щодо інвентаризації земельної ділянки для будівництва та обслуговування нежитлової 
будівлі  площею 0,1444 га (кадастровий номер 3510300000:10:437:0043) за адресою:  
м. Олександрія, просп. Соборний, 122в. 

Жулаю Валентину Романовичу, Мірошніковій Олесі Миколаївні, товариству з 
обмеженою відповідальністю «Лізава», товариству з обмеженою відповідальністю  
«Вектор-С» необхідно у 6-місячний термін оформити технічну документацію із землеустрою 
та надати її міській раді на затвердження міській раді. 

40. Надати ВІТИК Людмилі Олексіївні дозвіл на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки для ведення товарного сільського 
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господарського виробництва площею 7,3094 га (кадастровий номер 3510390400:02:000:9308) 
за межами с. Марто-Іванівки. 

Вітик Людмилі Олексіївні необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію із землеустрою та надати її міській раді на затвердження міській раді. 

41. Поновити ДМИТРЕНКО Віті Михайлівні  терміном на 5 (п’ять) років договір 
оренди земельної ділянки площею 0,0021 га (кадастровий номер 3510300000:07:372:0001) в 
м. Олександрії по пров. Бориса Йогансона (суміжно з житловим будинком № 24), наданої для 
встановлення та обслуговування павільйону. 

Визначити орендну ставку у розмірі 12% від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки. 

Дмитренко Віті Михайлівні  необхідно протягом 2 місяців укласти поновлений договір 
оренди земельної ділянки. 

42. Надати товариству з обмеженою відповідальністю «ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ 
РАЙАГРОХІМ» в оренду терміном на 1 (один) рік земельну ділянку в м. Олександрії 
площею 22,1416 га (кадастровий номер 3510300000:07:260:0004) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, яка перебуває у постійному користуванні 
Олександрійського геріатричного пансіонату з спеціальним відділенням (за згодою 
постійного землекористувача). 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 8% від середньої нормативної грошової 
оцінки одиниці площі ріллі по області. 

Товариству з обмеженою відповідальністю «ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ»  
укласти договір оренди земельної ділянки в електронній формі  шляхом засвідчення 
кваліфікованими електронними підписами орендаря і орендодавця. 

Договір оренди не може бути поновлений, укладений на новий строк і припиняється зі 
спливом строку, на який його укладено. 

43. 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 


