
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» ___________ 2019 року № ___ 

м. Олександрія 
 

Про оренду земельних ділянок 
 
Відповідно до ст. 26, пп. 1 п. а) ч. 1 ст. 33, ст. 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.ст. 12, 19, 93, 123, 124 Земельного кодексу України, 
враховуючи подані заяви, 

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 
 

1. Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту: 
 
1) Припинити право комунальної власності на земельну ділянку по 

Дніпропетровському шосе, 2а 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; 

- 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. 

2) Надати ДМИТРЕНКО Ларисі Анатоліївні в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) 
років земельну ділянку площею 0,0906 га по Дніпропетровському шосе, 2а (кадастровий 
номер 3510300000:07:235:0010) для обслуговування виробничих будівель та споруд за 
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. 

Дмитренко Ларисі Анатоліївні необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

3) Надати товариству з обмеженою відповідальністю «ВЕБЕР-ІНВЕСТ» в оренду 
терміном на 10 (десять) років земельну ділянку площею 0,2659 га по Дніпропетровському 
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шосе, 2е (кадастровий номер 3510300000:07:235:0007) для обслуговування виробничих 
будівель та споруд за 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. 

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

4) Продовжити до 01.09.2019 товариству з обмеженою відповідальністю 
«АВТОТЕХПРОМ» термін укладення договору оренди на 49 (сорок дев’ять) років на 
земельну ділянку площею 10,0 га (кадастровий номер 3510300000:14:568:0001) за адресою: 
вул. Кільцева, 9а для будівництва електростанції на сонячних батареях відповідно до 
рішення міської ради від 22.12.2017 № 399 «Про відведення земельних ділянок в оренду та 
стягнення плати за землю». 

5) Надати САЄНКО Наталії Петрівні в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років 
земельну ділянку площею 0,1921 га по Дніпропетровському шосе, 2д (кадастровий номер 
3510300000:07:235:0011) для обслуговування виробничих будівель та споруд за 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. 

Саєнко Наталії Петрівні необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

6) Надати САЄНКО Наталії Петрівні в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років 
земельну ділянку площею 0,2120 га по Дніпропетровському шосе, 2в (кадастровий номер 
3510300000:07:235:0009) для обслуговування виробничих будівель та споруд за 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. 

Саєнко Наталії Петрівні необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

7) Внести зміни до пункту 12 рішення міської ради від 10.05.2019 № 723 «Про оренду 
земельних ділянок», доповнивши абзацом наступного змісту: 

«Змінити цільове призначення земельної ділянки по вул. Гната Юри, 2 площею 0,2077 
га (кадастровий номер 3510300000:10:297:0012) з «КВЦПЗ В.03.13. Для будівництва та 
обслуговування будівель закладів побутового обслуговування» на «КВЦПЗ J.11.02. Для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості»».  

8) Припинити дію договору оренди від 30.12.2016 (номер запису про інше речове право 
18498192 від 06.01.2017), укладеного з ОЧКАСОВОЮ Мариною Анатоліївною, на земельну 
ділянку по вул. Героїв Сталінграда, 14г, площею 0,4053 га (кадастровий номер 
3510300000:12:588:0007), надану для будівництва та обслуговування об’єкту незавершеного 
будівництва пункту технічного обслуговування автомобілів, у зв’язку з відчуженням 
нерухомого майна. Договір оренди земельної ділянки оренди від 30.12.2016 (номер запису 
про інше речове право 18498192 від 06.01.2017) зняти з державної реєстрації. 

Надати ЄГОРОВІЙ Любові Володимирівні в оренду терміном на 25 (двадцять 
п’ять) років земельну ділянку площею 0,4053 га (кадастровий номер 
3510300000:12:588:0007) за адресою: м. Олександрія, вул. Героїв Сталінграда, 14г для 
будівництва та обслуговування об’єкту незавершеного будівництва пункту технічного 
обслуговування автомобілів за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
міської ради. 
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Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки. 

Єгоровій Любові Володимирівні необхідно у 2-місячний термін оформити договір  
оренди земельної ділянки. 

9) 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. 

 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Давиденко Л.В. 
 
 
 
 
 
Міський голова С. ЦАПЮК 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету В. ЧЕБОТАРЬОВ 


