
 
 

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) Поновити ГАВРИЛОВІЙ Тетяні Анатоліївні на 3 (три) роки договір оренди 

земельної ділянки по вул. 6-го Грудня (біля будівлі № 137) (кадастровий номер 
3510300000:10:493:0016) площею 0,0026 га, наданої для встановлення кіоску. 

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

Гавриловій Тетяні Анатоліївні необхідно протягом 2 місяців укласти поновлений 
договір оренди земельної ділянки.  

2) Затвердити проект землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної 
ділянки по просп. Соборному, 43.  

Змінити цільове призначення земельної ділянки по просп. Соборному, 47 
площею 0,0282 га (кадастровий номер 3510300000:04:231:0007), наданої для обслуговування 
будівлі, з «КВЦПЗ 03.04 Для будівництва та обслуговування будівель громадських та 
релігійних організацій» на «КВЦПЗ 03.15 Для будівництва та обслуговування інших 
будівель громадської забудови».  

Петрохалко Олені Володимирівні необхідно протягом 2 місяців оформити відповідні 
зміни до договору оренди земельної ділянки.  

3) Внести зміни до пункту 19 рішення міської ради від 03.07.2020 № 968 «Про оренду 
земельних ділянок», уточнивши кадастровий номер, та викласти його в редакції: 

«Надати приватному  акціонерному товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» в оренду 
терміном на 49 (сорок дев’ять) років земельну ділянку 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 0,0033 га по вул. Верболозівській (біля будівлі 
№ 1) (кадастровий номер 3510300000:13:661:0025) під КТП № 1091. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки. 

Приватному акціонерному товариству «Кіровоградобленерго» необхідно у 2-місячний 
термін оформити договір оренди земельної ділянки».   

4) Надати МАРТИНЮК Любові Юріївні в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років 
земельну ділянку для ведення городництва  за рахунок земель запасу сільськогосподарського 
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призначення міської ради площею 0,0668 га по вул. Єфремова (кадастровий номер 
3510300000:02:096:0002) для ведення городництва. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки. 

Мартинюк Любові Юріївні необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки 

5) Внести зміни до договору оренди  земельної ділянки від 07.07.2017 (номер запису 
про інше речове право 21281629 від 07.07.2017)  по вул. Пилипа Гриценка, 1 площею 11,5903 
га (кадастровий номер 3510300000:07:172:0001), змінивши орендаря з КРАВЧЕНКА Олега 
Борисовича на його спадкоємців КРАВЧЕНКО Інессу Миколаївну та КРАВЧЕНКО Дарью 
Олегівну (в особі законного представника  Кравченко Інесси  Миколаївни), у зв’язку зі 
смертю орендаря. 

Кравченко Інессі  Миколаївні та Кравченко Дарьї Олегівні (законному представнику) 
необхідно протягом 2 місяців укласти угоду про внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки та провести розрахунки з орендної плати за оренду земельної ділянки з 01.01.2020. 

6) Внести зміни до договору оренди  земельної ділянки від 07.07.2017 (номер запису 
про інше речове право 21282417 від 07.07.2017) по вул. Пилипа Гриценка, 1/3 площею 2,6072 
га (кадастровий номер 3510300000:07:172:0002), змінивши орендаря з КРАВЧЕНКА Олега 
Борисовича на його спадкоємців КРАВЧЕНКО Інессу  Миколаївну та КРАВЧЕНКО Дарью 
Олегівну (в особі законного представника  Кравченко Інесси  Миколаївни), у зв’язку зі 
смертю орендаря. 

Кравченко Інессі  Миколаївні та Кравченко Дарьї Олегівні (законному представнику) 
необхідно протягом 2 місяців укласти угоду про внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки та провести розрахунки з орендної плати за оренду земельної ділянки з 01.01.2020. 

7) Внести зміни до договору оренди  земельної ділянки від 07.07.2017 (номер запису 
про інше речове право 21278107 від 07.07.2017) по вул. Пилипа Гриценка, 1/4 площею 0,6238 
га (кадастровий номер 3510300000:07:158:0001), змінивши орендаря з КРАВЧЕНКА Олега 
Борисовича  на його спадкоємців КРАВЧЕНКО Інессу  Миколаївну та КРАВЧЕНКО Дарью 
Олегівну (в особі законного представника  Кравченко Інесси  Миколаївни), у зв’язку зі 
смертю орендаря. 

Кравченко Інессі  Миколаївні та Кравченко Дарьї Олегівні (законному представнику) 
необхідно протягом 2 місяців укласти угоду про внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки та провести розрахунки з орендної плати за оренду земельної ділянки з 01.01.2020. 

8) Внести зміни до договору оренди  земельної ділянки від 07.07.2017 (номер запису 
про інше речове право 21276157 від 07.07.2017) по вул. Пилипа Гриценка, 1/5 площею 0,5212 
га (кадастровий номер 3510300000:07:158:0003), змінивши орендаря з КРАВЧЕНКА Олега 
Борисовича на його спадкоємців КРАВЧЕНКО Інессу Миколаївну та КРАВЧЕНКО Дарью 
Олегівну (в особі законного представника  Кравченко Інесси  Миколаївни), у зв’язку зі 
смертю орендаря. 

Кравченко Інессі  Миколаївні та Кравченко Дарьї Олегівні (законному представнику) 
необхідно протягом 2 місяців укласти угоду про внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки та провести розрахунки з орендної плати за оренду земельної ділянки з 01.01.2020. 

9) Внести зміни до договору оренди  земельної ділянки від 14.07.2017 (номер запису 
про інше речове право 21389615 від 14.07.2017) вул. Пилипа Гриценка, 1/6 площею 0,1264 га 
(кадастровий номер 3510300000:07:214:0002), змінивши орендаря з КРАВЧЕНКА Олега 
Борисовича на його спадкоємців КРАВЧЕНКО Інессу  Миколаївну та КРАВЧЕНКО Дарью 
Олегівну (в особі законного представника  Кравченко Інесси  Миколаївни), у зв’язку зі 
смертю орендаря. 

Кравченко Інессі  Миколаївні та Кравченко Дарьї Олегівні (законному представнику) 
необхідно протягом 2 місяців укласти угоду про внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки та провести розрахунки з орендної плати за оренду земельної ділянки з 01.01.2020. 

10) Внести зміни до пункту 2 рішення міської ради  від 15.05.2020 № 937 «Про оренду 
земельних ділянок» щодо уточнення терміну оренди та викласти його в редакції:  
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«Погодити ФУНДОВОМУ Володимиру Миколайовичу в оренду терміном на 49 (сорок 
дев’ять) років місце розташування земельної ділянки орієнтовною площею 0,1668 га по 
Звенигородському шосе, 6/2 для будівництва та обслуговування виробничого будинку з 
господарським будівлями та спорудами за рахунок земель запасу промисловості, транспорту, 
зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення Олександрійської міської ради та надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

Фундовому Володимиру Миколайовичу  необхідно у 6-місячний термін оформити 
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на 
затвердження для оформлення договору оренди». 

11) 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 


