
 

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 «ФІРМА «УНІРЕМ» в оренду 

терміном на 5 (п’ять) років земельну ділянку в м. Олександрії по вул. Героїв Сталінграда, 2 
площею 0,8198 га (кадастровий номер 3510300000:08:360:0005) для 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. 

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

2) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об’єднання 
земельних ділянок за адресою: м. Олександрія, Звенигородське шосе, 5/2.  

Надати СУПРУНЮКУ Вадиму Михайловичу в оренду терміном на 20 (двадцять) років 
земельну ділянку в м. Олександрії по Звенигородське шосе, 5/2 площею 1,7538 га 
(кадастровий номер 3510300000:17:615:0049) для обслуговування будівель господарської 
бази 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. 

Супрунюку Вадиму Михайловичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір 
оренди земельної ділянки. 

3) Надати ЛИХОПОЮ Юрію Миколайовичу в оренду терміном на 20 (двадцять) років 
земельну ділянку в м. Олександрії по Звенигородське шосе, 5/3 площею 0,9843 га 
(кадастровий номер 3510300000:17:615:0051) для обслуговування будівель господарської 
бази 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. 

Лихопою Юрію Миколайовичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір 
оренди земельної ділянки. 

4) Встановити ЗОЛОТАРЬОВУ Олександру Петровичу орендну ставку за оренду 
земельної ділянки за адресою: м. Олександрія, вул. Трудових Резервів, 2а площею 8,5872 га 
(кадастровий номер 3510300000:14:633:0001), наданої для ведення товарного 
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сільськогосподарського виробництва, у розмірі 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки до 31.12.2021, з 01.01.2022 визначити орендну ставку відповідно до 
рішення міської ради «Про місцеві податки і збори на 2022 рік». 

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

5) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель  на 
земельну ділянку за адресою: м. Олександрія, просп. Соборний,147а. 

Внести зміни до договору від 14.02.2019 (номер запису про інше речове право 30297144 
від 14.02.2019) оренди, укладеного з КУДРЕЮ Лідією Іванівною, на земельну ділянку за 
адресою: м. Олександрія, просп. Соборний, 147а (кадастровий номер 
3510300000:17:615:0030), а саме: 

- змінити площу земельної ділянки з «0,1900 га» на «0,1879 га», 
- змінити орендні ставки з  «0,0190 га – 12%, 0,1710 га – 3%» на «0,0190 га – 12%, 

0,1689 га – 3%». 
Кудрі Лідії Іванівні необхідно у 2-місячний термін оформити зміни до договору оренди 

земельної ділянки відповідно до даного рішення. 
6) Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 02.11.2017 (номер запису про 

інше речове право 23142653 від 02.11.2017, укладеного з товариством з обмеженою 
відповідальністю «Інженерно-консультаційна фірма «МФУ», в м. Олександрії по 
вул. Знам’янській, 34 площею 0,4149 га (кадастровий номер 3510300000:05:229:0026), у 
зв’язку з відчуженням нерухомого майна.  

Товариству з обмеженою відповідальністю «Інженерно-консультаційна фірма «МФУ» 
необхідно протягом 2 місяців укласти угоду про припинення договору оренди земельної 
ділянки. 

Надати ЦИБУЛЬСЬКІЙ Аллі Іванівні в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років 
земельну ділянку в м. Олександрії по вул. Знам’янській, 34 площею 0,4149 га (кадастровий 
номер 3510300000:05:229:0026) для 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. 

Цибульській Аллі Іванівні необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

7) Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 22.11.2013 (номер запису про 
інше речове право 3504589 від 22.11.2013, укладеного з ФЕДЕНКОМ Сергієм Петровичем, в 
м. Олександрії по вул. Героїв Сталінграда, 15а площею 0,0695 га (кадастровий номер 
3510300000:10:565:0013), у зв’язку з відчуженням нерухомого майна.  

Феденку Сергію Петровичу необхідно протягом 2 місяців укласти угоду про 
припинення договору оренди земельної ділянки. 

Надати ПРОКВАС Аліні Віталіївні (1/2 частки), ПРОКВАСУ Віталію Валерійовичу 
(1/2 частки) в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років земельну ділянку в м. Олександрії 
по вул. Героїв Сталінграда, 15а площею 0,0695 га (кадастровий номер 
3510300000:10:565:0013) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі за рахунок 
земель запасу житлової та громадської  Олександрійської територіальної громади. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 1% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки до 31.12.2021, з 01.01.2022 по дату вводу об’єкта в експлуатацію – 3%, з 
дати вводу об’єкту в експлуатацію – 12%. 

Проквас Аліні Віталіївні, Проквасу Віталію Валерійовичу необхідно у 2-місячний 
термін оформити договір оренди земельної ділянки. 

8) 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 
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39/50 частки земельної ділянки з «МІСЮРЕНКА Олександра Васильовича» на «товариство з 
обмеженою відповідальністю «АЛЕКСАВТО ЛТД», залишивши розмір орендної ставки у 
розмірі 3% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.   

Чайкіну Максиму Володимировичу, Місюренку Олександру Васильовичу, Дубу Ігорю 
Миколайовичу, товариству з обмеженою відповідальністю «АЛЕКСАВТО ЛТД» необхідно у 
2-місячний термін оформити зміни до договору оренди земельної ділянки.   

9) 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 


