
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» ___________ 2019 року № ___ 

м. Олександрія 
 

Про звільнення від сплати  
земельного податку 
 

Відповідно до ст. 26, пп.1 п.а) ч.1 ст. 33, ст. 52 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст.12 Земельного кодексу України, ст.ст. 12, 284 Податкового 
кодексу України, враховуючи подані заяви, 

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 

 
1. Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту: 
 
1) Звільнити комунальне підприємство «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ 

ДОПОМОГИ М. ОЛЕКСАНДРІЇ» ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ від сплати 
земельного податку з 01.06.2019 по 31.12.2019 за користування земельною ділянкою площею 
0,5281 га за адресою: вул. Діброви, 77 (кадастровий номер 3510300000:04:251:0007), яка 
перебуває у постійному користуванні підприємства. 

2) Звільнити комунальне підприємство «ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ 
М. ОЛЕКСАНДРІЇ» ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ від сплати земельного податку 
з 01.06.2019 по 31.12.2019 за користування земельною ділянкою площею 4,0176 га за 
адресою: вул. Ярмаркова, 15 (кадастровий номер 3510300000:04:237:0005), яка перебуває у 
постійному користуванні підприємства. 

3) Звільнити комунальне підприємство «ДИТЯЧА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ від сплати земельного податку з 01.06.2019 по 
31.12.2019 за користування земельною ділянкою площею 2,2617 га за адресою: вул. 
Козацька, 86 (кадастровий номер 3510300000:11:416:0001), яка перебуває у постійному 
користуванні підприємства. 

4) Звільнити комунальне підприємство «МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 3» 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ від сплати земельного податку з 01.06.2019 по 
31.12.2019 за користування земельною ділянкою площею 0,1946 га за адресою: вул. Бориса 
Нечерди, 4 (кадастровий номер 3510300000:09:480:0001), яка перебуває у постійному 
користуванні підприємства. 

5) Звільнити комунальне підприємство «МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 3» 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ від сплати земельного податку з 01.06.2019 по 
31.12.2019 за користування земельною ділянкою площею 0,4246 га за адресою: вул. 40 років 
Перемоги, 7 (кадастровий номер 3510300000:09:480:0002), яка перебуває у постійному 
користуванні підприємства. 

6) Звільнити ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНОГО 
ГОСПОДАРСТВА від сплати земельного податку на 2020 рік за користування земельною 
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ділянкою площею 1,9558 га за адресою: вул. Знам’янська, 34 (кадастровий номер 
3510300000:05:229:0011), яка перебуває у постійному користуванні управління. 

Олександрійському міжрайонному управлінню водного господарства вжити заходів по 
уточненню відомостей в Державному земельному кадастрі про земельну ділянку площею 
1,9558 га за адресою: вул. Знам’янська, 34 (кадастровий номер 3510300000:05:229:0011), а 
саме: виправити помилку, змінивши категорію земель з «землі водного фонду» на «землі 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення».  

7) 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 


