
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» ___________ 2020 року № ___ 

 
м. Олександрія 

 
Про проведення земельних торгів 
 

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, 51, 52, 79-1, 80, 83, 98-102, 123, 124 Земельного 
кодексу України, враховуючи протокол від 06.02.2020 № 2 засідання комісії з добору 
земельних ділянок, які виставляються для продажу на аукціоні або права на які 
виставляються для такого продажу,  

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 
 

1. Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту: 
 
1) Доповнити перелік земельних ділянок для продажу права їх оренди (власності) на 

конкурентних засадах (шляхом аукціону), затверджений рішенням міської ради від 
10 лютого 2012 року № 507, земельними ділянками: 

№ 
з/п 

Місцезна-
ходження 

земельної ділянки 

Функціональне 
призначення 

Спосіб 
надання 

земельної 
ділянки на 

конкурентних 
засадах 

Термін 
надання 
в оренду 

Орієнтовна 
площа 

земельної  
ділянки, 

га 

1. 
вздовж 

Новопразького 
шосе 

Для розміщення та 
експлуатації об’єктів 
дорожнього сервісу 

торги з 
продажу 

права оренди 

5 років 20,0 

2. 
вздовж 

Новопразького 
шосе 

Для розміщення та 
експлуатації об’єктів 
дорожнього сервісу 

торги з 
продажу 

права оренди 

5 років 10,0 

3. 
вздовж 

Новопразького 
шосе 

Для будівництва та 
обслуговування будівель 
ринкової інфраструктури 

торги з 
продажу 

права оренди 

5 років 20,0 

4. вздовж 
Новопразького 

шосе 

Для будівництва та 
обслуговування об’єктів 

туристичної 
інфраструктури та 

закладів громадського 
харчування 

торги з 
продажу 

права оренди 

5 років 20,0 
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Надати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок орієнтовними площами 20,0 га, 10,0 га, 20,0 га та 20,0 га вздовж Новопразького 
шосе в оренду терміном на 5 років шляхом продажу права їх оренди на земельних торгах. 

Управлінню приватизації, оренди майна та землі міської ради забезпечити розробку 
вищевказаних проектів землеустрою. 

2) 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 


