
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» ___________ 2019 року № ___ 

м. Олександрія 
 

Про розгляд заяви ЗАТ «Агроавтосервіс» 
 
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, ст. 31 
Закону України «Про оренду землі», враховуючи подану заяву, 

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 
 

1. Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту: 
1) Встановити закритому акціонерному товариству «АГРОАВТОСЕРВІС» ставку для 

нарахування безпідставно збережених коштів  у розмірі орендної плати за земельну ділянку  
по Дніпропетровському шосе, 4 площею 1,5990 га за період з 16.12.2018 по 31.08.2019 у 
розмірі 1% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки та визначити загальну суму 
до сплати у розмірі 95290,40 гривень.  

2) Зобов’язати закрите акціонерне товариство «АГРОАВТОСЕРВІС» до 01.03.2020 
оформити правовстановлюючі документи на земельну ділянку по вул. Запорізькій, 30а для 
будівництва та обслуговування магазину. 

3) Рекомендувати товариству з обмеженою відповідальністю «ПРОЛІСОК» 
(засновники Возний Олексій Павлович і Возна Валентина Григорівна) до 01.03.2020 
оформити правовстановлюючі документи на земельну ділянку по Кременчуцькому шосе, 4 
для будівництва та обслуговування магазину.  

Надати товариству з обмеженою відповідальністю «ПРОЛІСОК» дозвіл на розробку 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж 
земельної ділянки для обслуговування магазину площею 0,0741 га по Кременчуцькому 
шосе, 4. 

Встановити, що площа вищевказаної земельної ділянки буде визначена після 
встановлення в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки. 

Товариству з обмеженою відповідальністю «Пролісок» необхідно протягом 6 місяців 
оформити технічні документи по визначенню меж земельної ділянки. 

4) 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       Степан ЦАПЮК 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету       Володимир ЧЕБОТАРЬОВ 


