
 
 

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) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки за адресою: м. Олександрія, вул. Східна, 29.  
Надати ПОПОВИЧУ Олегу Григоровичу в оренду терміном на 1 (один) рік земельну 

ділянку в м. Олександрії по вул. Східній, 29 площею 0,0813 га (кадастровий номер 
3510390400:11:394:0012) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель запасу житлової та 
громадської забудови Олександрійської територіальної громади. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 0,06% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки. 

Поповичу Олегу Григоровичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

2) Надати ДЖАМАНУ Ярославу Зіновійовичу в оренду терміном на 25 (двадцять п’ять) 
років земельну ділянку площею 0,2632 га в м. Олександрії по вул. Знам’янській, 36б  
(кадастровий номер 3510300000:05:229:0100) для будівництва та обслуговування гаража за 
рахунок земель запасу промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення Олександрійської територіальної громади. 

Внести зміни до Державного земельного кадастру щодо відомостей на земельну 
ділянку площею 0,2632 га в м. Олександрії по вул. Знам’янській, 36б  (кадастровий номер 
3510300000:05:229:0100), а саме: змінити вид використання земельної ділянки з «для 
будівництва та обслуговування виробничих будівель та споруд» на «для будівництва та 
обслуговування гаража». 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 6% від нормативної грошової оцінки 
земельних ділянок. 

Джаману Ярославу Зіновійовичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір 
оренди земельної ділянки.   

3) Внести зміни до договору оренди від 09.02.2017 (номер запису про інше речове 
право 18927679 від 09.02.2017) земельної ділянки в м. Олександрії по вул. Діброви, 16 
площею 0,3149 га (кадастровий номер 3510300000:10:283:0008), а саме: замінити орендаря 
3/50 частки земельної ділянки з «МІСЮРЕНКО Вікторії Миколаївни» на «ЧАЙКІНА 
Максима Володимировича», залишивши розмір орендної ставки у розмірі 3% від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки.   



2 

Місюренко  Вікторії Миколаївні,  Місюренку Олександру Васильовичу, Дубу Ігорю 
Миколайовичу, Чайкіну Максиму Володимировичу необхідно у 2-місячний термін оформити 
зміни до договору оренди земельної ділянки.   

4) Надати КРАВЧЕНКУ Віталію Миколайовичу дозвіл на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж  
земельної ділянки комунальної власності за адресою: м. Олександрія, проїзд Поліграфістів, 
6а площею 0,6003 га (код КВЦПЗ J.12.08) (кадастровий номер 3510300000:14:636:0021). 

За результатами встановлення (відновлення) меж земельної ділянки передбачити 
внесення змін до Державного земельного кадастру в частині розмірів та конфігурації 
земельної ділянки (код КВЦПЗ J.12.08) (кадастровий номер 3510300000:14:636:0021) 
площею 0,6003 га за адресою: проїзд Поліграфістів, 6а. 

Кравченку Віталію Миколайовичу необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж  
земельної ділянки та подати її на затвердження міській раді.   

5) Погодити приватному акціонерному товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце 
розташування земельної ділянки орієнтовною загальною площею 0,0046 га (землі вулиць, 
набережних, площ) в м. Олександрії по вул. Бережній (біля будинку № 35) 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 (проектована комплектна 
трансформаторна підстанція КТП 10/0,4 кВ орієнтовною площею 0,0009 га та проектована 
ділянка повітряної лінії ПЛ 10 кВ (4 опори) орієнтовною площею 0,0037 га)  за рахунок 
земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської територіальної громади та 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду. 

Приватному акціонерному товариству «Кіровоградобленерго» необхідно у 6-місячний 
термін оформити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду. 

6) Внести зміни до абзацу 2 пункту 41 рішення міської ради від 01.02.2019 № 665 «Про 
оренду земельних ділянок» щодо встановлення орендної ставки у розмірі 1% від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки до 31.12.2021 та викласти даний пункт в 
редакції: 

«Надати КРАВЧЕНКО Кристині Андріївні в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) 
років земельну ділянку площею 0,8177 га за адресою: м. Олександрія, вул. Григорія 
Сокальського, 99 (кадастровий номер 3510300000:11:353:0001) для обслуговування 
нежитлових будівель за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови міської 
ради. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 1% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки до 31.12.2021, з 01.01.2022 -  3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки. 

Кравченко Кристині Андріївні необхідно у 2-місячний термін оформити договір  
оренди земельної ділянки».   

7) Встановити ДІНЧАРІ Владиславу Григоровичу  до 31.12.2021 орендну ставку за 
оренду земельної ділянки за адресою: м. Олександрія, вул. Декабристів (біля будинку № 23) 
площею 0,0633 га (кадастровий номер 3510300000:03:185:0021), наданої для будівництва та 
обслуговування будівлі побутового обслуговування, у розмірі 1% від нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки. 

Дінчарі Владиславу Григоровичу  необхідно у 2-місячний термін оформити зміни до 
договору оренди земельної ділянки відповідно до даного рішення. 

8) 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 
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Керуючий справами 
виконавчого комітету                  Сергій ЗАВАЛІЙ 


