
 
 

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 30.09.2015 (номер запису про 

інше речове право 11398846 від 30.09.2015), укладеного з дочірнім підприємством 
«Кіровоградська мехколона «ПАТ «Київсільектро», по вул. Знам’янській, 36б площею 
0,2632 га (кадастровий номер 3510300000:05:229:0100), у зв’язку з відчуженням нерухомого 
майна.  

Дочірньому підприємству «Кіровоградська мехколона «ПАТ «Київсільектро» 
необхідно протягом 2 місяців укласти угоду про припинення терміну оренди земельної 
ділянки.  

Зобов’язати Джаман Ярослава Зіновійовича оформити правовстановлюючі документи 
на земельну ділянку по вул. Знам’янській, 36б площею 0,2632 га (кадастровий номер 
3510300000:05:229:0100). 

2) Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 04.09.2014 (номер запису про 
інше речове право 6890683 від 04.09.2014), укладеного з публічним акціонерним 
товариством акціонерним комерційним банком «Індустріалбанк», по вул. Діброви, 87 
площею 0,0658 га (кадастровий номер 3510300000:04:249:0005), у зв’язку з відчуженням 
нерухомого майна.  

Публічному акціонерному товариству акціонерному комерційному банку 
«Індустріалбанк» необхідно протягом 2 місяців укласти угоду про припинення терміну 
оренди земельної ділянки.  

3) Надати КУДРІ Лідії Іванівні дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земель - земельної ділянки комунальної власності за 
адресою: просп. Соборний, 147а площею 0,1900 га  (кадастровий номер 
3510300000:17:615:0030) з метою уточнення конфігурації земельної ділянки та зміни площі з 
«0,1900 га» на «0,1879 га». 

Кудрі Лідії Іванівні в 6-місячний термін розробити технічну документацію із 
землеустрою та подати її на затвердження міській раді. 

4) Встановити ЄРЕМЕНКО Каталіні Василівні на 2021 рік орендну ставку за оренду 
земельної ділянки за адресою: м. Олександрія, вул. Діброви, 61 площею 0,0896 га 
(кадастровий номер 3510300000:04:252:0001), наданої для будівництва і обслуговування 
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житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), у розмірі 1% від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки.  

Єременко Каталіні Василівні необхідно у 2-місячний термін оформити зміни до 
договору оренди земельної ділянки відповідно до даного рішення. 

5) Встановити ДЗОНІ Юрію Петровичу на 2021 рік орендну ставку за оренду земельної 
ділянки за адресою: м. Олександрія, вул. Садова площею 0,2807 га (кадастровий номер 
3510300000:11:463:0010), наданої для обслуговування автостоянки, у розмірі 1,5% від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки.  

Дзоні Юрію Петровичу необхідно у 2-місячний термін оформити зміни до договору 
оренди земельної ділянки відповідно до даного рішення. 

6) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 
земельної ділянки (кадастровий номер 3510300000:15:653:0003) для обслуговування будівлі 
магазину за адресою: вул. Леоніда Коваленка, 23б. 

Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 15.06.2016 (номер запису про 
інше речове право 14976115 від 15.06.2016), укладеного з ФЕДОРЕНКО Аллою 
Володимирівною,  за адресою: вул. Леоніда Коваленка, 23б щодо уточнення площі з 
«0,0252 га» на «0,0473 га». 

Федоренко Аллі Володимирівні необхідно у 2-місячний термін оформити відповідні 
зміни до договору оренди. 

7) Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 22.05.2018 (номер запису 
речового права 26250476 від 22.05.2018), укладеного з товариство з обмеженою 
відповідальністю «Катеринославські меблеві майстерні», по пров. Бориса Йогансона, 9 
площею 1,3305 га (кадастровий номер 3510300000:07:324:0035), у зв’язку з відчуженням 
нерухомого майна.  

Надати товариству з обмеженою відповідальністю «ЮНАЙТЕД СЛІП КОНЦЕПТ» в 
оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років земельну ділянку по пров. Бориса Йогансона, 9 
площею 1,3305 га (кадастровий номер 3510300000:07:324:0035) для будівництва та 
обслуговування виробничих будівель та 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 «Юнайтед Сліп Концепт» необхідно у                      
2-місячний термін оформити договір оренди земельної ділянки. 

8) Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 14.02.2019 (номер запису 
речового права 30379127 від 14.02.2019), укладеного з товариство з обмеженою 
відповідальністю «Катеринославські меблеві майстерні», по пров. Бориса Йогансона площею 
0,2636 га (кадастровий номер 3510300000:07:324:0038), у зв’язку з відчуженням нерухомого 
майна.  

Надати товариству з обмеженою відповідальністю «ЮНАЙТЕД СЛІП КОНЦЕПТ» в 
оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років земельну ділянку по пров. Бориса Йогансона 
площею 0,2636 га (кадастровий номер 3510300000:07:324:0038) для будівництва, 
обслуговування та ремонту об’єктів інженерної інфраструктури (будівництва протипожежної 
насосної станції та пожежних резервуарів) 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 «Юнайтед Сліп Концепт» необхідно у                      
2-місячний термін оформити договір оренди земельної ділянки. 

9) Об’єднати земельні ділянки за адресами: пров. Бориса Йогансона, 9 площею 
1,3305 га (кадастровий номер 3510300000:07:324:0035) та пров. Бориса Йогансона площею 
0,2636 га (кадастровий номер 3510300000:07:324:0038) з присвоєнням земельній ділянці 
площею 1,5941га, яка утвориться після об’єднання, адресу: пров. Бориса Йогансона, 9. 
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Надати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю «ЮНАЙТЕД СЛІП 
КОНЦЕПТ» на розробку технічної документації із землеустрою щодо об’єднання земельних 
ділянок комунальної власності за адресами: пров. Бориса Йогансона, 9 площею 1,3305 га 
(кадастровий номер 3510300000:07:324:0035) та пров. Бориса Йогансона площею 0,2636 га 
(кадастровий номер 3510300000:07:324:0038). 

Товариству з обмеженою відповідальністю «Юнайтед Сліп Концепт» протягом 1 року 
забезпечити оформлення технічної документації по об’єднанню земельних ділянок по 
пров. Бориса Йогансона, 9. 

Припинити дію договорів оренди земельних ділянок пров. Бориса Йогансона, 9 
площею 1,3305 га (кадастровий номер 3510300000:07:324:0035) та пров. Бориса Йогансона 
площею 0,2636 га (кадастровий номер 3510300000:07:324:0038) до моменту реєстрації в 
Державному земельному кадастрі землевпорядної документації по об’єднанню ділянок. 

Надати товариству з обмеженою відповідальністю «ЮНАЙТЕД СЛІП КОНЦЕПТ» в 
оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років земельну ділянку площею 1,5941 га по 
пров. Бориса Йогансона, 9, яка утвориться після об’єднання, для будівництва та 
обслуговування виробничих будівель та споруд. Визначити розмір орендної плати за 
ставкою 3% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

Товариству з обмеженою відповідальністю «Юнайтед Сліп Концепт» необхідно у 
місячний термін з дати внесення відомостей про об’єднання до Державного земельного 
кадастру оформити договір оренди земельної ділянки площею 1,5941 га. 

10) Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів ради Гугленка Ю.О. 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  Гугленка Ю.О. 
 
 
 
Міський голова                  Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету                  Сергій ЗАВАЛІЙ 
 


