
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» ___________ 2021 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) Внести зміни до абзаців 2-4 пункту 22 рішення міської ради від 05.07.2019 року 

№ 755 «Про оренду земельних ділянок» щодо уточнення орендної ставки та викласти їх в 
редакції: 

«Надати СТЕПАНЮКУ Владиславу Івановичу в оренду строком на 49 (сорок 
дев’ять) років земельну ділянку площею 0,4700 га (кадастровий номер 
3510300000:11:463:0016) за адресою: вул. Героїв Сталінграда, 39 для будівництва і 
обслуговування будівлі складу за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської міської ради. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки до 31.12.2021, з 01.01.2022 - 6% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки. 

Степанюку Владиславу Івановичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір  
оренди земельної ділянки».   

2) Надати дозвіл СТЕПАНЮКУ Владиславу Івановичу дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки площею 0,4700 га 
(кадастровий номер 3510300000:11:463:0016) за адресою: вул. Героїв Сталінграда, 39 для 
будівництва і обслуговування будівлі складу з «03.10.Для будівництва та обслуговування 
будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших 
будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та 
іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку)» на «11.02.Для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості». 

Степанюку Владиславу Івановичу необхідно у 6-місячний термін оформити проект 
землеустрою по зміні цільового призначення земельної ділянки та подати його на 
затвердження міській раді.   

3) Відмовити КРАВЧЕНКУ Віталію Миколайовичу у наданні дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі (на 
місцевості) меж  земельної ділянки комунальної власності за адресою: 
проїзд Поліграфістів, 6а площею 0,6003 га (код КВЦПЗ J.12.08) (кадастровий номер 
3510300000:14:636:0021), у зв’язку з не укладенням договору оренди відповідно до рішення 
міської ради від 21.12.2018 № 640. 
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4) 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 
 


