
 
 

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) Встановити ТКАЧЕНКУ Олександру Олександровичу до 31.12.2019 орендну ставку 

за оренду земельної ділянки за адресою: м. Олександрія, вул. Ярмаркова, 57/40 площею 
0,0290 га (кадастровий номер 3510300000:11:331:0057), наданої для будівництва та 
обслуговування нежитлового приміщення, у розмірі 1% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки.  

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

2) Зареєструвати право комунальної власності територіальної громади м. Олександрії в 
особі Олександрійської міської ради на земельну ділянку за адресою: м. Олександрія, 
Дніпропетровське шосе площею 0,4809 га (кадастровий номер 3510300000:07:223:0002) для 
обслуговування будівель та споруд (код цільового призначення - 11.02. Для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості). 

3) Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 15.06.2016 ( номер запису 
про інше речове право 14976115 від 15.06.2016) на земельну ділянку площею 0,0252 га по 
вул. Леоніда Коваленка, 23б (кадастровий номер 3510300000:15:653:0003) для 
обслуговування будівлі магазину, а саме: замінити орендарів «Федоренко Сергій Сергійович 
та Федоренко Алла Володимирівна» на орендаря «Федоренко Алла Володимирівна», зв’язку 
з відчуженням частки нерухомого майна. 

Федоренку Сергію Сергійовичу та Федоренко Аллі Володимирівні необхідно у 2-
місячний термін оформити зміни до договору оренди земельної ділянки відповідно до даного 
рішення. 

4) Дати дозвіл ФЕДОРЕНКО Аллі Володимирівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки площею 0,0252 га по 
вул. Леоніда Коваленка, 23б (кадастровий номер 3510300000:15:653:0003) для уточнення 
конфігурації та площі земельної ділянки. 

Змінити вид використання земельної ділянки з  «для обслуговування будівлі магазину» 
на «для будівництва та обслуговування будівлі магазину та їдальні» та площу земельної 
ділянки з «0,0252 га» на «0,0473 га».  
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Федоренко Аллі Володимирівні необхідно протягом 6 місяців оформити технічну 
документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки.  

5) Поновити СІБІРЦЕВУ Андрію Вікторовичу на 5 (п’ять) років договір оренди 
земельної ділянки по вул. Героїв Сталінграда, 15 (кадастровий номер 
3510300000:10:565:0018) площею 0,1351 га, наданої для обслуговування будівлі ресторану 
«Світанок». 

Визначити орендну ставку у розмірі 12% від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки. 

Сібірцеву Андрію Вікторовичу необхідно протягом 2 місяців укласти поновлений 
договір оренди земельної ділянки.  

6) Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
пров. Нижньому, 21 в оренду. 

Надати товариству з обмеженою відповідальністю «ЕЛЕЙ» в оренду терміном на 
49 (сорок дев’ять) років земельну ділянку площею 0,0815 га по пров. Нижньому, 21 
(кадастровий номер 3510300000:11:555:0011) для будівництва та обслуговування виробничих 
будівель і 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 «Елей» необхідно у 2-місячний термін 
оформити договір оренди земельної ділянки. 

7) Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Леоніда 
Коваленка, 23е в оренду. 

Надати ФЕДЮКУ Борису Івановичу в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років 
земельну ділянку площею 0,4000 га по вул. Леоніда Коваленка, 23е (кадастровий номер 
3510300000:15:653:0015) для будівництва та 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. 

Федюку Борису Івановичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

8) Внести зміни до пункту 12 рішення міської ради від 29.03.2019 № 695 «Про оренду 
земельних ділянок» та доповнити його абзацами: 

«Об’єднати земельні ділянки: 
- вул. Нагорна, 109 загальною площею 0,1526 га (кадастровий номер 

3510300000:09:316:0003), 
- вул. Нагорна, 111 загальною площею 0,2025 га (кадастровий номер 

3510300000:09:316:0005). 
Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 11.07.2016 (номер запису про 

інше речове право 15358540 від 12.07.2016), укладеного з Потаповим Сергієм 
Анатолійовичем, на земельну ділянку по вул. Нагорній, 109 площею 0,1526 га (кадастровий 
номер 3510300000:09:316:0003), у зв’язку з об’єднанням ділянок. Договір оренди земельної 
ділянки від 11.07.2016 (номер запису про інше речове право 15358540 від 12.07.2016) зняти з 
державної реєстрації. 

Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 11.04.2014 (номер запису про 
інше речове право 5437303 від 23.04.2014), укладеного з Потаповим Сергієм 
Анатолійовичем, на земельну ділянку по вул. Нагорній, 111 площею 0,2025 га (кадастровий 
номер 3510300000:09:316:0005), у зв’язку з об’єднанням ділянок. Договір оренди земельної 
ділянки від 11.04.2014 (номер запису про інше речове право 5437303 від 23.04.2014) зняти з 
державної реєстрації. 
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Зареєструвати право комунальної власності територіальної громади м. Олександрії в 
особі Олександрійської міської ради на земельну ділянку по вул. Нагорній, 109 площею 
0,3551 га (кадастровий номер 3510300000:09:316:0001), яка утворилася в процесі об’єднання 
земельних ділянок по вул. Нагорній, 109 площею 0,1526 га та вул. Нагорній, 111 площею 
0,2025 га. 

Надати ПОТАПОВУ Сергію Анатолійовичу в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) 
років земельну ділянку площею 0,3551 га по вул. Нагорній, 109 (кадастровий номер 
3510300000:09:316:0001) для будівництва та обслуговування будівель та споруд.  

Визначити розмір орендної плати за ставками: 
- 12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,0515 га, 
- 3% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,3036 га. 
Потапову Сергію Анатолійовичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір 

оренди земельної ділянки.» 
9) Внести зміни до пункту 3 рішення міської ради від 10.05.2019 № 723 «Про оренду 

земельних ділянок» та доповнити його абзацами: 
«Поділити земельну ділянку за адресою: пл. Соборна, 27а площею 0,2652 га 

(кадастровий номер 3510300000:11:300:0010), на три окремих земельних ділянки: 
- площею 0,0564 га з присвоєнням окремої поштової адреси: пл. Соборна, 27д для 

подальшого оформлення договору оренди з Цуркан А.М., 
- площею 0,2078 га для подальшого оформлення договору оренди з Проквас Г.І., 
- площею 0,0010 га з подальшим зарахуванням земельної ділянки до земель запасу 

Олександрійської міської ради. 
Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 22.08.2017 (номер запису про 

інше речове право 21998918 від 22.08.2017), укладеного з Цуркан Аллою Миколаївною та 
Проквас Ганною Іванівною, на земельну ділянку на пл. Соборній, 27а площею 0,2652 га 
(кадастровий номер 3510300000:11:300:0010), у зв’язку з поділом ділянки. Договір оренди 
земельної ділянки від 22.08.2017 (номер запису про інше речове право 21998918 
від 22.08.2017) зняти з державної реєстрації. 

Зареєструвати право комунальної власності територіальної громади м. Олександрії в 
особі Олександрійської міської ради на земельні ділянки,  утворені після поділу земельної 
ділянки за адресою: пл. Соборна, 27а площею 0,2652 га (кадастровий номер 
3510300000:11:300:0010).» 

10) Внести зміни до пункту 4 рішення міської ради від 10.05.2019 № 723 «Про оренду 
земельних ділянок» та доповнити його абзацами: 

«Поділити земельну ділянку за адресою: пл. Соборна, 27в площею 0,1120 га 
(кадастровий номер 3510300000:11:300:0012), на три окремих земельних ділянки: 

- площею 0,0411 га з присвоєнням окремої поштової адреси: пл. Соборна, 27е для 
подальшого оформлення договору оренди з Цуркан А.М., 

- площею 0,0611 га для подальшого оформлення договору оренди з Проквас Г.І., 
- площею 0,0098 га з подальшим зарахуванням земельної ділянки до земель запасу 

Олександрійської міської ради. 
Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 06.11.2017 (номер запису про 

інше речове право 23203572 від 06.11.2017), укладеного з Цуркан Аллою Миколаївною та 
Проквас Ганною Іванівною, на земельну ділянку на пл. Соборній, 27в площею 0,1120 га 
(кадастровий номер 3510300000:11:300:0012), у зв’язку з поділом ділянки. Договір оренди 
земельної ділянки від 06.11.2017 (номер запису про інше речове право 23203572 
від 06.11.2017) зняти з державної реєстрації. 

Зареєструвати право комунальної власності територіальної громади м. Олександрії в 
особі Олександрійської міської ради на земельні ділянки,  утворені після поділу земельної 
ділянки за адресою: пл. Соборна, 27в площею 0,1120 га (кадастровий номер 
3510300000:11:300:0012).» 
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11) Надати ГОРОВЕЦЬКІЙ Ользі Володимирівні в оренду терміном на 6 (шість) 
місяців земельну ділянку площею 0,1000 га по вул. Зої Космодем’янської, 24 (кадастровий 
номер 3510300000:13:567:0004) для будівництва і обслуговування житлового 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. 

Горовецькій Ользі Володимирівні необхідно у 2-місячний термін оформити договір 
оренди земельної ділянки. 

12) 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 


