
 
 

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) Надати дозвіл ПАНАЙОТОВІЙ Наталії Віталіївні на передачу терміном до 

10.05.2044 приватному підприємству «КАЛИНА-КАСКАД» в суборенду земельної ділянки 
загальною площею 1,4914 га (кадастровий номер 3510300000:07:266:0002) по вул. Пилипа 
Гриценка, 64 для обслуговування будівель і споруд.  

2) Поновити ЩЕРБИНІ Роману Олександровичу на 5 (п’ять) років договір оренди 
земельної ділянки по вул. Полтавській (кадастровий номер 3510300000:02:005:0006) площею 
4,9557 га, наданої для риборозведення. 

Визначити орендну ставку у розмірі 3% від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки. 

Щербині Роману Олександровичу необхідно протягом 2 місяців укласти поновлений 
договір оренди земельної ділянки.  

3) Вважати таким, що втратив чинність, пункт 6 рішення міської ради від 10.05.2019 
№ 723 «Про оренду земельних ділянок» що передачі в оренду Нестеренку Василю 
Григоровичу 0,13 частки земельної ділянки по вул. Таврійській, 9, 11, 13, 15, у зв’язку зі 
смертю заявника. 

4) Надати ГЛАДУН Ользі Михайлівні в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років 
земельну ділянку площею 0,0958 га по вул. Кременчуцькій, 164 (кадастровий номер 
3510300000:02:046:0036) для будівництва і обслуговування жилого 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. 

Гладун Ользі Михайлівні необхідно у 2-місячний термін оформити договір  оренди 
земельної ділянки. 

5)  Змінити орендну ставку за земельну ділянку площею 0,7459 га (кадастровий номер 
3510300000:12:588:0012) за адресою: м. Олександрія, вул. Героїв Сталінграда, 14в для 
будівництва та обслуговування магазину непродовольчих товарів і адміністративних 
приміщень з «1% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки» на «3% від 
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нормативної грошової оцінки земельної ділянки» з дати прийняття даного рішення до 
16.05.2020. 

6) Внести зміни до пункту 16 рішення міської ради від 10.05.2019 № 723 «Про оренду 
земельних ділянок» та доповнити його абзацами в редакції: 

«Провести поділ земельної ділянки за адресою: вул. Червона, 3 площею 0,1000 га 
(кадастровий номер 3510300000:08:382:0015), на дві окремих земельних ділянки: 

- площею 0,0504 га з присвоєнням окремої поштової адреси: вул. Червона, 3а, 
- площею 0,0496 га (залишити адресу: вул. Червона, 3). 
 Припинити дію договору оренди від 22.05.2018 (номер запису про інше речове право 

26249548 від 22.05.2018), укладеного з ЖОСАНОМ Олександром Карповичем  на земельну 
ділянку по вул. Червоній, 3 площею 0,1000 га (кадастровий номер 3510300000:08:382:0015) 
після проведення поділу земельної ділянки. Договір оренди земельної ділянки від 22.05.2018 
(номер запису про інше речове право 26249548 від 22.05.2018) зняти з державної реєстрації. 

7) Надати дозвіл СКОРОДІДУ Геннадію Вікторовичу на розробку проекту 
землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб для будівництва та 
обслуговування будівлі контори (код КВЦПЗ J.11.02. Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості) площею 0,1944 га, у тому числі: 0,1944 га – землі 
під будівлями та спорудами промислових підприємств (код КВЗУ 011.01) за адресою: м. 
Олександрія, Звенигородське шосе, 6/1 за рахунок земель запасу промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення Олександрійської міської ради.  

Скородіду Геннадію Вікторовичу необхідно у 6-місячний термін оформити проект 
землеустрою та звернутись до міської ради з заявою про оренду земельної ділянки. 

8) 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 


