
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» ___________ 2020 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 приватному підприємству «ДЕЛЬТА ПЛЮС» дозвіл на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки для будівництва 
індивідуального житла площею 0,5742 га за адресою: вул. Міліцейська (кадастровий номер 
3510300000:11:475:0001) з метою зменшення площі з «0,5742 га» на «0,5275 га» та уточнення  
конфігурації земельної ділянки. 

Приватному підприємству «Дельта Плюс»  необхідно   у 6-місячний термін оформити 
технічну документацію із землеустрою та оформити зміни до договору оренди земельної 
ділянки з врахуванням даного рішення. 

2) Внести зміни до пункту 4 рішення міської ради від 17.07.2015 № 1706 «Про 
поновлення договорів оренди земельних ділянок», уточнивши кадастровий номер земельної 
ділянки з «3510300000:11:277:0008» на «3510300000:11:227:0003», та викласти його в 
редакції: 

«Поновити публічному акціонерному товариству «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» 
(перейменоване з відкритого акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль»)  на 49 
(сорок дев’ять) років договір оренди земельної ділянки по вул. Калініна, 24 (кадастровий 
номер 3510300000:11:277:0008) площею 322,48 кв.м (площа для нарахування орендної плати 
67,29 кв.м), наданої для обслуговування нежитлового приміщення. 

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

Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» необхідно протягом 2 
місяців укласти угоду про поновлення терміну оренди земельної ділянки». 

Внести зміни до договору від 08.06.2011 № 351030004000052 оренди земельної ділянки 
площею 0,0322 га по вул. Братській, 24 з акціонерним товариством «РАЙФФАЙЗЕН БАНК 
АВАЛЬ», уточнивши кадастровий номер земельної ділянки з «3510300000:11:277:0008» на 
«3510300000:11:227:0003».  

3) Встановити ОЛЕКСАНДРІЙСЬКІЙ ЗРАЗКОВІЙ АВТОМОБІЛЬНІЙ ШКОЛІ 
ТОВАРИСТВА СПРИЯННЯ ОБОРОНІ УКРАЇНИ до 31.12.2020 орендну ставку за оренду 
земельної ділянки по вул. Козацький шлях, 89 площею 2,1461 га (кадастровий номер 
3510300000:08:387:0016), наданої для обслуговування будівель та споруд, у розмірі 1% від 
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нормативної грошової оцінки земельної ділянки (частка земельної ділянки для нарахування 
орендної плати - 23/25).  

Олександрійській зразковій автомобільній школі Товариства сприяння обороні України 
необхідно у 2-місячний термін оформити зміни до договору оренди земельної ділянки з 
врахуванням даного рішення. 

4) Відмовити товариству з обмеженою відповідальністю «ПОБУТ» у наданні дозволу 
на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель по 
просп. Соборному, 162а площею 0,2883 га, так як скасований державний акт за даною 
адресою видавався на 0,217 га.  

Погодити товариству з обмеженою відповідальністю «ПОБУТ» в оренду місце 
розташування земельної ділянки орієнтовною площею 0,2883 га по просп. Соборному, 162а 
для будівництва та обслуговування будівель та споруд за рахунок земель запасу житлової та 
громадської забудови Олександрійської міської ради та надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

Товариству з обмеженою відповідальністю «Побут»  необхідно у 6-місячний термін 
оформити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати його міській 
раді на затвердження для оформлення договору оренди спільно з іншим співвласником 
будівлі – ТОВ «Інтеграл» . 

5) Затвердити проект землеустрою щодо відведення в оренду земельних ділянок 
загальною площею 0,0030 га за адресами: проїзд Поліграфістів (біля будинку № 6б).  

Надати приватному  акціонерному товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» в оренду 
терміном на 49 (сорок дев’ять) років земельні ділянки для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 
енергії  за рахунок земель запасу промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення міської ради: 

- площею 0,0011 га (кадастровий номер 3510300000:14:636:0034) під опорою № 1, 
- площею 0,0004 га (кадастровий номер 3510300000:14:636:0033) під опорою № 2, 
- площею 0,0004 га (кадастровий номер 3510300000:14:636:0032) під опорою № 3, 
- площею 0,0011 га (кадастровий номер 3510300000:14:636:0031) під опорою № 4. 
Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки. 
Приватному  акціонерному товариству «Кіровоградобленерго»  необхідно у 2-місячний 

термін оформити договори  оренди земельних ділянок.   
6) 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 
 


