
 
 

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 Земельного кодексу України, враховуючи рішення 
виконавчого комітету міської ради від 26.05.2022 № 246, від 09.06.2022 № 280, від 23.06.2022 
№ 301 та висновки постійних комісій міської ради, 

 
МІСЬКА  РАДА  ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до договору оренди від 30.06.2015 (номер запису про інше речове право 
10235794 від 01.07.2015) на земельну ділянку площею 0,0490 га в м. Олександрії по 
Кременчуцькому шосе, 7 (кадастровий номер 3510300000:01:004:0010) щодо зміни орендаря 
«Цвєтков Володимир Леонідович» на орендарів «Цвєтков Володимир Леонідович 
(53/200 частки), Баранник Лариса Іванівна (53/200 частки), Андреєва Тетяна Олександрівна 
(7/20 частки)». 

Цвєткову Володимиру Леонідовичу, Баранник Ларисі Іванівні, Андреєвій Тетяні 
Олександрівні необхідно у 2-місячний термін оформити угоду про внесення змін до договору 
оренди земельної ділянки. 

2. Надати ЦВЄТКОВУ Володимиру Леонідовичу, БАРАННИК Ларисі Іванівні, 
АНДРЕЄВІЙ Тетяні Олександрівні дозвіл на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки для обслуговування автозаправочної 
станції з надвірними будівлями та спорудами площею 0,0490 га (кадастровий номер 
3510300000:01:004:0010) за адресою: м. Олександрія, Кременчуцьке шосе, 7. 

Цвєткову Володимиру Леонідовичу, Баранник Ларисі Іванівні, Андреєвій Тетяні 
Олександрівні необхідно у 6-місячний термін оформити технічну документацію із 
землеустрою та надати її міській раді на затвердження. 

3. Поновити УМАНЕЦЬ Ларисі Степанівні на 5 (п’ять) років термін дії договору 
оренди земельної ділянки в м. Олександрії по вул. Верхньо-Головківській, 27 площею 
0,1000 га (кадастровий номер 3510300000:05:222:0015), 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. 

Уманець Ларисі Степанівні необхідно протягом 2 місяців укласти поновлений договір 
оренди земельної ділянки. 

4. Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 17.09.2021 (номер запису про 
інше речове право 44110909 від 17.09.2021, укладеного з ПРОКВАС Аліною Віталіївною, 
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ПРОКВАСОМ Віталієм Валерійовичем, в м. Олександрії по вул. Героїв Сталінграда, 15а 
площею 0,0695 га (кадастровий номер 3510300000:10:565:0013), у зв’язку з відчуженням 
нерухомого майна.  

Проквас Аліні Віталіївні, Проквасу Віталію Валерійовичу необхідно протягом 2 місяців 
укласти угоду про припинення договору оренди земельної ділянки. 

Надати БІДЖАКОВУ Анатолію Георгійовичу в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) 
років земельну ділянку в м. Олександрії по вул. Героїв Сталінграда, 15а площею 0,0695 га 
(кадастровий номер 3510300000:10:565:0013) для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі за рахунок земель запасу житлової та громадської  Олександрійської територіальної 
громади. 

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

Біджакову Анатолію Георгійовичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір 
оренди земельної ділянки. 

5. Поновити ЛАВРЕНКО Людмилі Георгіївні на 10 (десять) років термін дії договору 
оренди земельної ділянки в м. Олександрії по просп. Будівельників, 36а площею 0,3111 га 
(кадастровий номер 3510300000:09:380:0013), наданої для обслуговування готелю з 
будівлями прохідної, топкової та літнього майданчика. 

Визначити орендну ставку у розмірі 9% від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки. 

Лавренко Людмилі Георгіївні необхідно протягом 2 місяців укласти поновлений 
договір оренди земельної ділянки. 

6. Надати ПІВНЯКУ Володимиру Володимировичу дозвіл на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування складського майданчика площею 0,6981 га за адресою: м. Олександрія, 
просп. Соборний, 145/4. 

Півняку Володимиру Володимировичу необхідно у 6-місячний термін оформити 
технічну документацію із землеустрою та надати її міській раді на затвердження для 
подальшої передачі земельної ділянки в оренду. 

7. Надати дозвіл ГОНТАРЮ Сергію Вікторовичу  на передачу в суборенду земельної 
ділянки загальною площею 0,1543 га (кадастровий номер 3510300000:12:591:0005) в 
м. Олександрії по вул. Героїв Сталінграда, 22 товариству з обмеженою відповідальністю 
«ЦТО «Авторитет»  терміном до 30.04.2025.  

8. Встановити приватному акціонерному товариству «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ «ЕТАЛ» на період дії воєнного стану орендні ставки за оренду земельної 
ділянки за адресою: м. Олександрія, вул. Заводська, 1 площею 23,6542 га (кадастровий номер 
3510300000:07:333:0004), наданої для обслуговування промислових будівель і споруд, у 
розмірі: 

- 1% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 10,7584 га; 
- 3% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 12,8958 га. 
Приватному акціонерному товариству «Науково-виробниче об’єднання «Етал» 

необхідно у 2-місячний термін оформити зміни до договору оренди земельної ділянки 
відповідно до даного рішення. 

9. Встановити ОЛЕКСАНДРІЙСЬКІЙ ЗРАЗКОВІЙ АВТОМОБІЛЬНІЙ ШКОЛІ 
ТОВАРИСТВА СПРИЯННЯ ОБОРОНІ УКРАЇНИ з 01.01.2022 орендну ставку за оренду 
земельної ділянки в м. Олександрії по вул. Козацький шлях, 89 площею 2,1461 га 
(кадастровий номер 3510300000:08:387:0016), наданої для обслуговування будівель та 
споруд, у розмірі 3% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки (частка земельної 
ділянки для нарахування орендної плати – 23/25).  

Олександрійській зразковій автомобільній школі Товариства сприяння обороні України 
необхідно у 2-місячний термін оформити зміни до договору оренди земельної ділянки з 
врахуванням даного рішення. 
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10. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки в 
м. Олександрії по просп. Соборному, 191 площею 26,3997 га (кадастровий номер 
3510300000:17:639:0001) на чотири окремих земельних ділянки: 

- площею 18,7370 га (кадастровий номер 3510300000:17:639:0003) в м. Олександрії по 
просп. Соборному, 191, 

- площею 4,5150 га (кадастровий номер 3510300000:17:615:0055) в м. Олександрії по 
просп. Соборному, 191/3, 

- площею 2,8950 га (кадастровий номер 3510300000:17:662:0004) в м. Олександрії по 
просп. Соборному, 191/4, 

- площею 0,2527 га (кадастровий номер 3510300000:17:662:0005) в м. Олександрії по 
просп. Соборному, 191. 

Зареєструвати право комунальної власності Олександрійської територіальної громади в 
особі Олександрійської міської ради на земельну ділянку площею 18,7370 га  (кадастровий 
номер 3510300000:17:639:0003) в м. Олександрії по просп. Соборному, 191. 

Зареєструвати право комунальної власності Олександрійської територіальної громади в 
особі Олександрійської міської ради на земельну ділянку площею 4,5150 га  (кадастровий 
номер 3510300000:17:615:0055) в м. Олександрії по просп. Соборному, 191/3. 

Зареєструвати право комунальної власності Олександрійської територіальної громади в 
особі Олександрійської міської ради на земельну ділянку площею 2,8950 га  (кадастровий 
номер 3510300000:17:662:0004) в м. Олександрії по просп. Соборному, 191/4. 

Зареєструвати право комунальної власності Олександрійської територіальної громади в 
особі Олександрійської міської ради на земельну ділянку площею 0,2527 га  (кадастровий 
номер 3510300000:17:662:0005) в м. Олександрії по просп. Соборному, 191. 

11. Поновити ПРОХОРЕНКО Ользі Анатоліївні терміном на 5 (п’ять) років договір 
оренди земельної ділянки площею 0,0025 га (кадастровий номер 3510300000:03:185:0005) в 
м. Олександрії по просп. Соборному (суміжно з будівлею № 11), наданої для обслуговування 
павільйону.  

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

Прохоренко Ользі Анатоліївні необхідно протягом 2 місяців укласти поновлений 
договір оренди земельної ділянки.  

12. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 
площею 0,0030 га в м. Олександрії по вул. Анатолія Кохана.  

Надати приватному акціонерному товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» в оренду 
терміном на 49 (сорок дев’ять) років земельну ділянку для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 
енергії (під КТП) за рахунок земель запасу промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення Олександрійської територіальної громади площею 0,0030 га 
(кадастровий номер 3510300000:10:259:0076) в м. Олександрії по вул. Анатолія Кохана. 

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

Приватному акціонерному товариству «Кіровоградобленерго» необхідно у 2-місячний 
термін оформити договір оренди земельної ділянки. 

13. Поновити товариству з обмеженою відповідальністю науково-виробничій фірмі 
«АГРОСВІТ» терміном до 25.12.2025 договір оренди земельної ділянки в м. Олександрії по 
вул. Ярмарковій (суміжно з житловим будинком № 46) (кадастровий номер 
3510300000:11:315:0020) площею 0,0040 га, наданої для обслуговування павільйону. 

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

Товариству з обмеженою відповідальністю науково-виробничій фірмі «Агросвіт» 
необхідно протягом 2 місяців укласти поновлений договір оренди земельної ділянки.  
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14. Поновити ХОРОЛЬСЬКОМУ Євгену Сергійовичу терміном на 10 (десять) років 
договір оренди земельної ділянки площею 13,5008 га (кадастровий номер 
3520382100:02:000:7517) поруч з с. Головківкою 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. 

Хорольському Євгену Сергійовичу необхідно протягом 2 місяців укласти договір 
оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом. 

15. Надати ХОРОЛЬСЬКОМУ Євгену Сергійовичу дозвіл на розробку технічної 
документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 13,5008 га 
(кадастровий номер 3520382100:02:000:7517) поруч з с. Головківкою під водоймою. 

Хорольському Євгену Сергійовичу необхідно протягом 2 місяців надати технічну 
документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки міській раді на 
затвердження. 

16. Поновити ЛАВРИК Людмилі Іванівні терміном на 5 (п’ять) років договір оренди 
земельної ділянки площею 0,0032 га (кадастровий номер 3510300000:06:268:0010) в 
м. Олександрії по вул. Знам’янській (суміжно з житловим будинком № 41), наданої для 
обслуговування павільйону. 

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

Лаврик Людмилі Іванівні необхідно протягом 2 місяців укласти поновлений договір 
оренди земельної ділянки.  

17. Поновити ЛАВРИК Людмилі Іванівні терміном на 5 (п’ять) років договір оренди 
земельної ділянки площею 0,0021 га (кадастровий номер 3510300000:06:328:0001) в 
м. Олександрії по вул. Козацький шлях (суміжно з житловим будинком № 72), наданої для 
обслуговування торговельного павільйону. 

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

Лаврик Людмилі Іванівні необхідно протягом 2 місяців укласти поновлений договір 
оренди земельної ділянки.  

18. Поновити ПЛАВЧАН Антоніні Іванівні терміном на 5 (п’ять) років договір оренди 
земельної ділянки площею 0,1000 га (кадастровий номер 3510300000:04:209:0032) в 
м. Олександрії по вул. Студентській, 76, наданої для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

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

Плавчан Антоніні Іванівні необхідно протягом 2 місяців укласти поновлений договір 
оренди земельної ділянки.  

19. Надати КВАШУКУ Антону Сергійовичу в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) 
років земельну ділянку площею 0,1022 га (кадастровий номер 3510345300:50:000:0404) в 
сел. Олександрійському по вул. Павла Кравченка, 1а 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 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки. 

Квашуку Антону Сергійовичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

20. Поновити САЛАМАТІНІЙ Ользі Іванівні терміном на 40 (сорок) років договір 
оренди земельної ділянки площею 0,1172 га (кадастровий номер 3510300000:10:437:0023) в 
м. Олександрії по вул. 6-го Грудня, 87а, наданої для обслуговування кафе.  
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Визначити розмір орендної плати за ставкою 12% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки. 

Саламатіній Ользі Іванівні необхідно протягом 2 місяців укласти поновлений договір 
оренди земельної ділянки.  

21. Погодити САЛАМАТІНІЙ Ользі Іванівні зміну цільового призначення земельної 
ділянки площею 0,1172 га (кадастровий номер 3510300000:10:437:0023) в м. Олександрії по 
вул. 6-го Грудня, 87а з «03.07. Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі» на 
«03.08. Для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів 
громадського харчування». 

Саламатіній Ользі Іванівні необхідно у 6-місячний термін оформити проєкт 
землеустрою по зміні цільового призначення земельної ділянки та надати його міській раді 
на затвердження. 

22. 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 


