
 
 

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) Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 01.08.2019 (номер запису про 

інше речове право 32864728 від 13.08.2019), укладеного з приватним акціонерним 
товариством «ЗАПОРІЖСАНТЕХМОНТАЖ», по просп. Будівельників, 12 площею 2,1506 га 
(кадастровий номер 3510300000:09:380:0007) у зв’язку з відчуженням нерухомого майна.  

Приватному акціонерному товариству «Запоріжсантехмонтаж» необхідно протягом 
2 місяців укласти угоду про припинення терміну оренди земельної ділянки.  

Надати товариству з обмеженою відповідальністю «АВ ІНВЕСТ ГРУП» в оренду 
терміном на 49 (сорок дев’ять) років земельну ділянку площею 2,1506 га по просп. 
Будівельників, 12 площею 2,1506 га (кадастровий номер 3510300000:09:380:0007) для 
обслуговування промислових будівель і споруд за рахунок земель запасу промисловості, 
транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення міської ради. 

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

Товариству з обмеженою відповідальністю «АВ ІНВЕСТ ГРУП» необхідно у 2-
місячний термін оформити договір оренди земельної ділянки. 

2) Поновити ВАСИЛЬЄВІЙ Людмилі Євгенівні на 5 (п’ять) років договір оренди 
земельної ділянки по просп. Соборному (суміжно з будівлею № 11) (кадастровий номер 
3510300000:03:185:0006) площею 0,0024 га, наданої для обслуговування павільйону. 

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

Васильєвій Людмилі Євгенівні необхідно протягом 2 місяців укласти поновлений 
договір оренди земельної ділянки.  

3) Поділити земельну ділянку за адресою: вул. Ярмаркова, 57 площею 1,6222 га та 
надати комунальному підприємству «ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РИНОК», 
РЯБОШАПЦІ Марині Володимирівні, КУЛІЄВУ Рауфу Ага Микаіл Огли  дозвіл на розробку 
технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки за адресою: вул. 
Ярмаркова, 57 площею 1,6222 га (кадастровий номер 3510300000:11:331:0059) на три 
окремих земельних ділянки: 

- площею 1,6180 га для подальшої передачі в постійне користування комунальному 
підприємству «Олександрійський центральний ринок», 
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- площею 0,0012 га з присвоєнням адреси: вул. Перспективна, 19/5 для подальшого 
оформлення прав на дану ділянку Рябошапкою Мариною Володимирівною, 

- площею 0,0030 га з присвоєнням адреси: вул. Перспективна, 19/7 для подальшого 
оформлення прав на дану ділянку Кулієвим Рауфом Ага Микаіл Огли. 

Комунальному підприємству «Олександрійський центральний ринок», Рябошапці 
Марині Володимирівні, Кулієву Рауфу Ага Микаіл Огли протягом 6-місячного терміну 
розробити відповідну документацію із землеустрою та подати її на затвердження міській 
раді. 

4) 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 


