
 
 

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 КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО 

ТОВАРИСТВА МИСЛИВЦІВ І РИБАЛОК на 49 (сорок дев’ять) років договір оренди 
земельної ділянки по вул. Григорія Усика, 32 (кадастровий номер 3510300000:10:332:0003) 
площею 0,0660 га, наданої для обслуговування будівель та споруд. 

Визначити орендну ставку у розмірі 3% від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки. 

Кіровоградській обласній організації Українського товариства мисливців і рибалок 
необхідно протягом 2 місяців укласти поновлений договір оренди земельної ділянки.  

2) Поновити приватному акціонерному товариству «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ «ЕТАЛ»» на 5 (п’ять) років договір оренди земельної ділянки по 
вул. Заводській, 1 площею 23,6542 га (кадастровий номер 3510300000:07:333:0004), наданої 
для обслуговування виробничих будівель та споруд. 

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

Приватному акціонерному товариству «Науково-виробниче об’єднання «Етал»» 
необхідно протягом 2 місяців укласти поновлений договір оренди земельної ділянки.  

3) Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо встановлення 
(відновлення) меж  земельної ділянки по пров. Олександра Горського, 40 для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

Зареєструвати право комунальної власності територіальної громади міста Олександрії в 
особі  Олександрійської   міської ради  на земельну ділянку за  адресою:   м. Олександрія, 
пров. Олександра Горського, 40 площею 0,0790 га (кадастровий номер 
3510300000:04:168:0006). 

4) Надати ХУСАІНОВУ Олександру Іскандеровичу в оренду терміном на 1 (один) 
місяць земельну ділянку площею 0,0790 га по пров. Олександра Горського, 40 (кадастровий 
номер 3510300000:04:168:0006) для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель запасу житлової та 
громадської забудови міської ради. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 0,06% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки. 
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Хусаінову Олександру Іскандеровичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір  
оренди земельної ділянки.   

5) Затвердити проект землеустрою щодо відведення в оренду земельних ділянок 
загальною площею 0,0027 га під проектовану трансформаторну підстанцію КТП 10/0.4 кВ та 
під проектовану повітряну лінію ПЛ 10 кВ (2 опори) на перехресті пров. Кропивницького та 
Куколівського шосе. Визначити для вказаних земельних ділянок категорію земель - землі 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення міської 
ради. 

6) 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 0,0009 га на перехресті пров. Кропивницького та 
Куколівського шосе (кадастровий номер 3510300000:07:375:0014) під КТПс-25-10(6)0.4У1. 

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.   

7) 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 0,0009 га на перехресті пров. Кропивницького та 
Куколівського шосе (кадастровий номер 3510300000:07:324:0042) під КП10 (СК105-12)-1. 

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.   

8) 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 0,0009 га на перехресті пров. Кропивницького та 
Куколівського шосе (кадастровий номер 3510300000:07:324:0043) під ВА10 (СК105-12)-1.2. 

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.   

9) Погодити приватному акціонерному товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце 
розташування земельних ділянок орієнтовною загальною площею 0,0072 га  по пров. Бориса 
Йогансона (поруч з ділянками 3510300000:07:324:0041 та 3510300000:07:324:0040) в оренду 
строком на 49 (сорок дев’ять) років для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії (під 
проектовану повітряну лінію ПЛ 35кВ) 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 земельних ділянок в оренду. 

Приватному акціонерному товариству «Кіровоградобленерго»   необхідно у 6-місячний 
термін оформити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду та 
подати його на затвердження міській раді. 

10) Поділити земельну ділянку за адресою: Звенигородське шосе, 5/2 площею 1,8769 га 
та надати СУПРУНЮКУ Вадиму Михайловичу та ЛИХОПОЮ Юрію Володимировичу  
дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки за 
адресою: Звенигородське шосе, 5/2 площею 1,8769 га (кадастровий номер 
3510300000:17:615:0037) на дві окремих земельних ділянки: 



3 

- площею 1,6982 га, 
- площею 0,1787 га. 
Поділити земельну ділянку за адресою: Звенигородське шосе, 5/2 площею 0,8611 га та 

надати СУПРУНЮКУ Вадиму Михайловичу та ЛИХОПОЮ Юрію Володимировичу  дозвіл 
на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки за 
адресою: Звенигородське шосе, 5/2 площею 0,8611 га (кадастровий номер 
3510300000:17:615:0038) на три окремих земельних ділянки: 

- площею 0,0429 га, 
- площею 0,8056 га, 
- площею 0,0126 га. 
Об’єднати земельні ділянки за адресою: Звенигородське шосе, 5/2 площами 1,6982 га, 

0,0429 га, 0,0126 га в земельну ділянку площею 1,7537 га та надати СУПРУНЮКУ Вадиму 
Михайловичу дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо об’єднання 
земельних ділянок за адресою: Звенигородське шосе, 5/2 площами 1,6982 га, 0,0429 га, 
0,0126 га, утворених після поділу земельних ділянок з кадастровими номерами 
3510300000:17:615:0037 та 3510300000:17:615:0038. 

Об’єднати земельні ділянки за адресою: Звенигородське шосе, 5/2 площами 0,1787 га, 
0,8056 га в земельну ділянку площею 0,9843 га та надати ЛИХОПОЮ Юрію 
Володимировичу  дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
об’єднання земельних ділянок за адресою: Звенигородське шосе, 5/2 площами 0,1787 га, 
0,8056 га, утворених після поділу земельних ділянок  з кадастровими номерами 
3510300000:17:615:0037 та 3510300000:17:615:0038. Присвоїти земельній ділянці площею 
0,9843 га, утвореній після об’єднання, окрему адресу – Звенигородське шосе, 5/3. 

Супрунюку Вадиму Михайловичу та Лихопою Юрію Володимировичу в 6-місячний 
термін оформити вищевказані документації по поділу та об’єднанню земельних ділянок. 

Припинити дію договору оренди від 18.10.2018, укладеного з Супрунюком Вадимом 
Михайловичем на земельну ділянку по Звенигородському шосе, 5/2 площею 1,8769 га 
(кадастровий номер 3510300000:17:615:0037) шляхом укладення угоди про припинення та 
укласти угоди з Супрунюком Вадимом Михайловичем та Лихопоєм Юрієм 
Володимировичем про сплату земельного податку з дати припинення даного договору до 
укладення нових договорів. Договір оренди земельної ділянки від 18.10.2018 зняти з 
державної реєстрації до моменту реєстрації в Державному земельному кадастрі 
землевпорядної документації по поділу ділянки.  

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 


