
 
 

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) Поділити земельну ділянку за адресою: вул. Козацький шлях, 89 та надати 

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКІЙ ЗРАЗКОВІЙ АВТОМОБІЛЬНІЙ ШКОЛІ ТОВАРИСТВА 
СПРИЯННЯ ОБОРОНІ УКРАЇНИ (23/25 частки) та СІМОНЕНКО Тетяні Вікторівні 
(2/25 частки) дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки за адресою: вул. Козацький шлях, 89 площею 2,1461 га (кадастровий 
номер 3510300000:08:387:0016) на дві окремих земельних ділянки: 

- площею 1,0220 га для подальшого оформлення договору оренди, 
- площею 1,1241 га  з подальшим зарахуванням земельної ділянки до земель запасу 

Олександрійської міської ради. 
Олександрійській зразковій автомобільній школі товариства сприяння обороні України  

та Сімоненко Тетяні Вікторівні в 6-місячний термін оформити документацію по поділу 
земельної ділянки. 

Припинити дію договору оренди від 29.05.2017 (номер запису про інше речове право 
20643361 від 29.05.2017), укладеного з Олександрійською зразковою автомобільною школою 
товариства сприяння обороні України  та Сімоненко Тетяною Вікторівною на земельну 
ділянку по вул. Козацький шлях, 89 площею 2,1461 га (кадастровий номер 
3510300000:08:387:0016). Договір оренди земельної ділянки від 29.05.2017 (номер запису про 
інше речове право 20643361 від 29.05.2017) зняти з державної реєстрації до моменту 
реєстрації в Державному земельному кадастрі землевпорядної документації по поділу 
ділянки. Угоду про припинення договору оренди укласти за умови: 

- перенесення огорожі до змінених меж земельної ділянки, 
- укладення договору на земельну ділянку площею 1,0220 га. 
Надати ОЛЕКСАНДРІЙСЬКІЙ ЗРАЗКОВІЙ АВТОМОБІЛЬНІЙ ШКОЛІ 

ТОВАРИСТВА СПРИЯННЯ ОБОРОНІ УКРАЇНИ (23/25 частки) та СІМОНЕНКО Тетяні 
Вікторівні (2/25 частки) в оренду терміном до 28.05.2066 земельну ділянку площею 1,0220 га 
по вул. Козацький шлях, 89   для обслуговування будівель та споруд. Визначити розмір 
орендної плати за ставкою 6% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.  

2) Поновити БІЛКУ Сергію Вікторовичу на 5 (п’ять) років договір оренди земельної 
ділянки по вул. Ярмарковій (суміжно з житловим будинком № 46) (кадастровий номер 
3510300000:11:315:0009) площею 0,0087 га, наданої для обслуговування павільйону. 
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Визначити орендну ставку у розмірі 12% від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки. 

Білку Сергію Вікторовичу необхідно протягом 2 місяців укласти поновлений договір 
оренди земельної ділянки.  

3) Погодити ДІНЧАРІ Владиславу Григоровичу зміну цільового призначення земельної 
ділянки та надати дозвіл на розробку проекту землеустрою по зміні цільового призначення 
земельної ділянки по вул. Декабристів (біля будинку № 23) площею 0,0633 га (кадастровий 
номер 3510300000:03:185:0021), наданої для будівництва кафе, з «КВЦПЗ 03.07 Для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі» на «КВЦПЗ 03.13 Для будівництва та 
обслуговування будівель закладів побутового обслуговування» для будівництва та 
обслуговування будівлі побутового обслуговування.  

Дінчарі Владиславу Григоровичу необхідно у 6-місячний термін оформити проект 
землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки. 

4) Встановити на 2020 рік товариству з обмеженою відповідальністю «РЕНЕСАНС-
ТЕХ» орендну ставку за оренду земельної ділянки за адресою: м. Олександрія, 
просп. Соборний, 145/1 площею 0,8693 га (кадастровий номер 3510300000:17:615:0029), 
наданої для обслуговування складського майданчика, у розмірі 2,5% від нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки. 

Товариству з обмеженою відповідальністю «Ренесанс-Тех» необхідно у 2-місячний 
термін оформити зміни до договору оренди земельної ділянки відповідно до даного рішення. 

5) Встановити на 2020 рік товариству з обмеженою відповідальністю «РЕНЕСАНС-
ТЕХ» орендну ставку за оренду земельної ділянки за адресою: м. Олександрія, 
Звенигородське шосе, 1а площею 0,4892 га (кадастровий номер 3510300000:17:615:0023), 
наданої для обслуговування об’єктів нерухомого майна, у розмірі 2,5% від нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки. 

Товариству з обмеженою відповідальністю «Ренесанс-Тех» необхідно у 2-місячний 
термін оформити зміни до договору оренди земельної ділянки відповідно до даного рішення. 

6) Встановити на 2020 рік ПІВНЯКУ Володимиру Володимировичу орендну ставку за 
оренду земельної ділянки за адресою: м. Олександрія, просп. Соборний, 145 площею 0,4328 
га (кадастровий номер 3510300000:16:615:0009), наданої для обслуговування виробничих 
будівель та споруд, у розмірі 2,5% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

Півняку Володимиру Володимировичу необхідно у 2-місячний термін оформити зміни 
до договору оренди земельної ділянки відповідно до даного рішення. 

7) Встановити на 2020 рік ПІВНЯКУ Володимиру Володимировичу орендну ставку за 
оренду земельної ділянки за адресою: м. Олександрія, просп. Соборний, 145/3 площею 
1,0421 га (кадастровий номер 3510300000:17:615:0026), наданої для обслуговування 
адміністративного корпусу, у розмірі 3% від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки. 

Півняку Володимиру Володимировичу необхідно у 2-місячний термін оформити зміни 
до договору оренди земельної ділянки відповідно до даного рішення. 

8) Поновити МЕТЕЛИК Віті Олександрівні на 5 (п’ять) років договір оренди земельної 
ділянки по вул. 6-го Грудня (біля будинку № 137) (кадастровий номер 
3510300000:10:493:0009) площею 0,0036 га, наданої для обслуговування павільйону. 

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

Метелик Віті Олександрівні необхідно протягом 2 місяців укласти поновлений договір 
оренди земельної ділянки.  

9) Поновити МЕТЕЛИК Віті Олександрівні на 5 (п’ять) років договір оренди земельної 
ділянки по вул. 6-го Грудня (біля будинку № 137) (кадастровий номер 
3510300000:10:493:0010) площею 0,0010 га, наданої для обслуговування павільйону. 

Визначити орендну ставку у розмірі 12% від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки. 
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Метелик Віті Олександрівні необхідно протягом 2 місяців укласти поновлений договір 
оренди земельної ділянки.  

10) 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 
 


