
 
 

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) Надати товариству з обмеженою відповідальністю «ПРОЛІСОК» дозвіл на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення в натурі (на 
місцевості) меж земельної ділянки для обслуговування магазину площею орієнтовною 
0,0741 га за адресою: м. Олександрія, Кременчуцьке шосе, 4. 

Встановити, що площа вищевказаної земельної ділянки буде визначена після 
встановлення в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки. 

Товариству з обмеженою відповідальністю «Пролісок» необхідно протягом 6 місяців 
оформити технічні документи по визначенню меж земельної ділянки та подати їх на 
затвердження Олександрійській міській раді разом з заявою про оренду земельної ділянки. 

2) Надати товариству з обмеженою відповідальністю «УкрАгроКом» дозвіл на 
розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення в натурі (на 
місцевості) меж земельної ділянки для обслуговування адміністративної будівлі з 
господарськими спорудами орієнтовною площею 0,3394 га за адресою: с. Головківка, вул. 
Соборна, 1. 

Встановити, що площа вищевказаної земельної ділянки буде визначена після 
встановлення в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки. 

Товариству з обмеженою відповідальністю «УкрАгроКом» необхідно протягом 6 
місяців оформити технічні документи по визначенню меж земельної ділянки та подати їх 
на затвердження Олександрійській міській раді разом з заявою про оренду земельної 
ділянки. 

3) Поновити (продовжити) ДЗОНІ Юрію Петровичу на 10 (десять) років договір 
оренди земельної ділянки по вул. Садовій (кадастровий номер 3510300000:11:463:0010) 
площею 0,2807 га, наданої для обслуговування автостоянки. 

Визначити орендну ставку у розмірі 3% від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки. 

Дзоні Юрію Петровичу необхідно протягом 2 місяців укласти поновлений договір 
(угоду про продовження терміну) оренди земельної ділянки.  
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4) Зареєструвати право комунальної власності Олександрійської територіальної 
громади в особі Олександрійської міської ради на земельну ділянку за адресою: 
м. Олександрія, просп. Будівельників, 31а (кадастровий номер 3510300000:09:397:0001). 

Надати ДОБРЯНСЬКОМУ Ігорю Анатолійовичу в оренду терміном на 5 (п’ять) 
років земельну ділянку для обслуговування нежитлової будівлі «Центр культури та 
дозвілля» за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської 
територіальної громади площею 0,2717 га в м. Олександрії по просп. Будівельників, 31а 
(кадастровий номер 3510300000:09:397:0001). 

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

Добрянському Ігорю Анатолійовичу необхідно у 2-місячний термін оформити 
договір оренди земельної ділянки. 

5) Внести зміни до пункту 1 рішення міської ради від 05.11.2019 № 823 «Про оренду 
земельних ділянок на пл. Соборній, 27а, 27б, 27в, 27д, 27е», виключивши фразу «Змінити 
термін оренди земельної ділянки … на 1 рік…», та викласти даний пункт в редакції: 

«Змінити орендну ставку за оренду земельної ділянки за адресою: м. Олександрія, 
пл. Соборна, 27б площею 0,1441 га (кадастровий номер 3510300000:11:300:0011), наданої 
ПРОКВАС Ганні Іванівні для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної 
інфраструктури та закладів громадського харчування, та визначити її у розмірі: 12% від 
нормативної грошової оцінки для 1/4 частки земельної ділянки та 3% від нормативної 
грошової оцінки для 3/4 частки земельної ділянки.  

Проквас Ганні Іванівні необхідно у 2-місячний термін оформити зміни до договору 
оренди земельної ділянки відповідно до даного рішення». 

6) Надати ПРОКВАС Ганні Іванівні в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років 
земельну ділянку площею 0,2078 га за адресою: м. Олександрія, пл. Соборна, 27а 
(кадастровий номер 3510300000:11:300:0018) для будівництва та обслуговування будівель 
та споруд за рахунок земель запасу промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення Олександрійської територіальної громади.  

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

Проквас Ганні Іванівні необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

Визнати таким, що втратив чинність, пункт 2 рішення міської ради від 05.11.2019 
№ 823 «Про оренду земельних ділянок на пл. Соборній, 27а, 27б, 27в, 27д, 27е» щодо 
передачі в оренду земельної ділянки за адресою: м. Олександрія, пл. Соборна, 27а 
терміном на 1 рік. 

7) Надати ПРОКВАС Ганні Іванівні в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років 
земельну ділянку площею 0,0611 га за адресою: м. Олександрія, пл. Соборна, 27в 
(кадастровий номер 3510300000:11:300:0019) для будівництва та обслуговування будівель 
та споруд за рахунок земель запасу промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення Олександрійської територіальної громади.  

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

Проквас Ганні Іванівні необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

Визнати таким, що втратив чинність, пункт 3 рішення міської ради від 05.11.2019 
№ 823 «Про оренду земельних ділянок на пл. Соборній, 27а, 27б, 27в, 27д, 27е» щодо 
передачі в оренду земельної ділянки за адресою: м. Олександрія, пл. Соборна, 27в 
терміном на 1 рік. 

8) Внести зміни до договору оренди від 17.05.2019 (номер запису про інше речове 
право 31714898 від 17.05.2019) земельної ділянки за адресою: м. Олександрія, вул. Титова, 
2/10 площею 0,0644 га (кадастровий номер 3510300000:11:388:0024), а саме: замінити 
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орендарів 7/100 частки земельної ділянки з «ВАНЬКОВОЇ Ірини Вікторівни (7/200 
частки), ФЕДОРЕНКА Олександра Михайловича (7/200 частки)» на «ТУРБАЇВСЬКОГО 
Олександра Сергійовича (7/100 частки)», залишивши розмір орендної ставки у розмірі 6% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.   

Товариству з обмеженою відповідальністю «Ірина і К», Вялих Сергію 
Анатолійовичу, Ваньковій Ірині Вікторівні, Федоренку Олександру Михайловичу, 
Чобаняну Араіку Альбертовичу,  Турбаївському Олександру Сергійовичу необхідно у 2-
місячний термін оформити зміни до договору оренди земельної ділянки.   

9) Надати приватному акціонерному товариству «КИЇВСТАР» дозвіл на розробку 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж 
земельної ділянки під розміщення базової станції та антенно-мачтової споруди площею 
0,0769 га за адресою: с. Головківка (біля дитячого садка). 

Приватному акціонерному товариству «Київстар» необхідно протягом 6 місяців 
оформити технічні документи по визначенню меж земельної ділянки та подати їх на 
затвердження Олександрійській міській раді. 

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 
 


