
 
 

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 20.12.2016 (номер запису про 

інше речове право 18186862 від 21.12.2016), укладеного з товариством з обмеженою 
відповідальністю «НЕРУХОМІСТЬ-ХАРКІВ», по пров. Бориса Йогансона, 1 площею 
8,0675 га (кадастровий номер 3510300000:07:333:0001), у зв’язку з відчуженням нерухомого 
майна.  

Товариству з обмеженою відповідальністю «Нерухомість-Харків» необхідно протягом 
2 місяців укласти угоду про припинення договору оренди земельної ділянки.  

Надати СТЕПАНЕНКУ Григорію Юрійовичу та СТЕПАНЕНКУ Євгену Юрійовичу в 
оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років земельну ділянку по пров. Бориса Йогансона, 1 
площею 8,0675 га (кадастровий номер 3510300000:07:333:0001) для обслуговування 
цілісного майнового комплексу 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. 

Степаненку Григорію Юрійовичу та Степаненку Євгену Юрійовичу необхідно у                      
2-місячний термін оформити договір оренди земельної ділянки. 

2) Припинити товариству з обмеженою відповідальністю «ФІРМА «ВІТ» (попередня 
назва – фірма «ВІТ») право постійного користування земельною ділянкою площею 0,1849 га 
за адресою: вул. 6-го Грудня, 27, наданої для розміщення адміністративного будинку, у 
зв’язку з оформленням оренди земельної ділянки. 

Вважати таким, що втратив чинність, державний акт на право постійного користування 
землею по вул. 6-го Грудня, 27, серія КР № 32 від 23.03.1994, виданий фірмі «ВІТ». 

Надати товариству з обмеженою відповідальністю «ФІРМА «ВІТ» в оренду терміном 
на 49 (сорок дев’ять) років земельну ділянку по вул. 6-го Грудня, 27 площею 0,1849 га 
(кадастровий номер 3510300000:10:342:0022) для розміщення адміністративного будинку за 
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови міської ради. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 6% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки. 

Товариству з обмеженою відповідальністю «Фірма «ВІТ»  необхідно у 2-місячний 
термін оформити договір оренди земельної ділянки. 
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3) 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 
 


