
 
 

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) Погодити приватному акціонерному товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце 

розташування земельної ділянки орієнтовною загальною площею 0,0036 га (землі вулиць, 
набережних, площ) за адресою: проїзд Поліграфістів (біля будівлі № 6б) в оренду строком на 
49 (сорок дев’ять) років для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії (під проектовані 4 опори 
ЛЕП-6 кВ) за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської 
міської ради та надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду. 

Приватному акціонерному товариству «Кіровоградобленерго»   необхідно у 6-місячний 
термін оформити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду. 

2) Встановити ГУЩІ Олександру Володимировичу орендну ставку за оренду земельної 
ділянки за адресою: м. Олександрія, вул. Григорія Сокальського, 29 площею 0,0151 га, 
наданої для обслуговування будівлі кафе, у розмірі 6% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки.  

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

3) Внести зміни до пункту 54 рішення міської ради від 22.12.2017 № 399 «Про 
відведення земельних ділянок в оренду та стягнення плати за землю» щодо заміни орендаря з 
«ТОВ «Автотехпром»» на «ТОВ «Надія Енерджи»» та викласти його в редакції: 

«Присвоїти земельній ділянці площею 10,0 га по вул. Кільцевій, 9 (кадастровий номер 
3510300000:14:568:0001) окрему поштову адресу: м. Олександрія, вул. Кільцева, 9а. 

Надати товариству з обмеженою відповідальністю «НАДІЯ ЕНЕРДЖИ» в оренду 
строком на 49 (сорок дев’ять) років земельну ділянку площею 10,0 га (кадастровий номер 
3510300000:14:568:0001) за адресою: вул. Кільцева, 9а для будівництва електростанції на 
сонячних батареях за рахунок земель запасу промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення Олександрійської міської ради. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки. 
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Товариству з обмеженою відповідальністю «Надія Енерджи» необхідно у 2-місячний 
термін оформити договір  оренди земельної ділянки».   

Вважати таким, що втратив чинність, підпункт 4) пункту 1 рішення виконавчого 
комітету від 23.05.2019 № 327 «Про оренду земельних ділянок» щодо продовження 
ТОВ «Автотехпром» терміну на укладення договору оренди земельної ділянки. 

4) Відмовити ЗЕЙНАЛОВУ Елчину Джангір  огли в укладанні додаткової угоди про 
поновлення договору оренди земельної ділянки площею 0,0063 га по вул. Шевченка 
(кадастровий номер 3510300000:10:256:0005), у зв’язку з тим, що відповідно до п.16 рішення 
міської ради від 22.12.2017 № 399 Зейналову Е.Д. відмовлено у поновленні на 10 років 
договору оренди земельної ділянки, відповідно до інформації з Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно земельна ділянка площею 0,0063 га по вул. Шевченка (кадастровий 
номер 3510300000:10:256:0005) перебуває у користуванні іншої особи (номер запису про 
інше речове право 26399441 від 31.05.2018). 

5) Припинити дію договору оренди від 05.03.2019 (номер запису про інше речове право 
30569389 від 05.03.2019), укладеного з РУБАНОМ Ігорем Олексійовичем  на земельну 
ділянку по пров. Володимира Скринника, 3 площею 0,0695 га (кадастровий номер 
3510300000:03:107:0048), за згодою сторін та у зв’язку з відчуженням нерухомого майна. 
Договір оренди земельної ділянки від 05.03.2019 (номер запису про інше речове право 
30569389 від 05.03.2019) зняти з державної реєстрації. 

6) Припинити дію договору оренди від 31.01.2017 (номер запису про інше речове право 
18779316 від 31.01.2017), укладеного з ХІЛЬЧУКОМ Ігорем Васильовичем  на земельну 
ділянку по вул. Героїв Сталінграда, 39 площею 0,4700 га (кадастровий номер 
3510300000:11:463:0016), за згодою сторін та у зв’язку з відчуженням нерухомого майна. 
Договір оренди земельної ділянки від 31.01.2017 (номер запису про інше речове право 
18779316 від 31.01.2017) зняти з державної реєстрації. 

Надати СТЕПАНЮКУ Владиславу Івановичу в оренду строком на 49 (сорок 
дев’ять) років земельну ділянку площею 0,4700 га (кадастровий номер 
3510300000:11:463:0016) за адресою: вул. Героїв Сталінграда, 39 для будівництва і 
обслуговування будівлі складу за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської міської ради. 

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

Степанюку Владиславу Івановичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір  
оренди земельної ділянки.   

7) Встановити ДІНЧАРІ Владиславу Григоровичу до 31.12.2019 орендну ставку за 
оренду земельної ділянки за адресою: м. Олександрія, вул. Декабристів (біля будинку № 23) 
площею 0,0633 га (кадастровий номер 3510300000:03:185:0021), наданої для будівництва 
кафе, у розмірі 3% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

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

8) Надати КОРНІЙЦІ Володимиру Івановичу в оренду строком на 3 (три) роки 
земельну ділянку площею 0,0306 га (кадастровий номер 3510300000:11:502:0038) за адресою: 
вул. Садова, 56б для обслуговування павільйону за рахунок земель запасу житлової та 
громадської забудови Олександрійської міської ради. 

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

Корнійці Володимиру Івановичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір  
оренди земельної ділянки.   

9) Надати СТРІЛЕНКО Ніні Василівні в оренду терміном на 6 (шість) місяців земельну 
ділянку площею 0,0520 га по вул. Знам’янській, 135 (кадастровий номер 
3510300000:09:280:0007) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
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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. 

Стріленко Ніні Василівні необхідно у 2-місячний термін оформити договір  оренди 
земельної ділянки.   

10) 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 


