
 

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 висновок комісії та подані заяви, 

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 
 

1. Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту: 
1) Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 05.02.2019 (номер запису про 

інше речове право 30247848 від 05.02.2019, укладеного з товариством з обмеженою 
відповідальністю «КОМПАНІЯ ЕНЕРГО-ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ», в м. 
Олександрії по Звенигородському шосе, 8/5 площею 0,3136 га (кадастровий номер 
3510300000:16:708:0019), у зв’язку з відчуженням нерухомого майна.  

Товариству з обмеженою відповідальністю «Компанія енерго-інноваційних технологій» 
необхідно протягом 2 місяців укласти угоду про припинення договору оренди земельної 
ділянки. 

Надати товариству з обмеженою відповідальністю «КІРОВЦВЕТМЕТ» в оренду 
терміном на 5 (п’ять) років земельну ділянку в м. Олександрії по Звенигородському шосе, 8/5 
площею 0,3136 га (кадастровий номер 3510300000:16:708:0019) для обслуговування будівлі 
котельні 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 «Кіровцветмет» необхідно у 2-місячний 
термін оформити договір оренди земельної ділянки. 

2) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки за адресою: с. Марто-Іванівка, вул. Конєва, 13а.  

Надати ЄРЕМЕНКО Ірині Василівні в оренду терміном на 1 (один) рік земельну 
ділянку в с. Марто-Іванівка по вул. Конєва, 13а площею 0,0871 га (кадастровий номер 
3510390400:57:000:0026) 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. 

Єременко Ірині Василівні необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

3) Надати ЛИТВИНЕНКУ Руслану Олександровичу дозвіл на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж земельної 
ділянки для обслуговування будівель та споруд орієнтовною площею 0,3314 га за адресою: 
сел. Олександрійське, вул. Трудових Резервів, 13. 
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Встановити, що площа вищевказаної земельної ділянки буде визначена після 
встановлення в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки. 

Литвиненку Руслану Олександровичу необхідно протягом 6 місяців оформити технічні 
документи по визначенню меж земельної ділянки та подати їх на затвердження 
Олександрійській міській раді. 

4) Поновити ЧЕРНИШ Світлані Вікторівні на 49 (сорок дев’ять) років договір оренди 
земельної ділянки в м. Олександрії по вул. Першотравневій, 59 (кадастровий номер 
3510300000:04:220:0011) площею 0,3650 га, наданої для будівництва та обслуговування 
незавершеного будівництва багатоквартирного житлового будинку. 

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

Передбачити у договорі обов’язок облаштування огорожі об’єкту та заходи по 
дотриманню санітарного стану території відповідно до правил благоустрою. 

Черниш Світлані Вікторівні необхідно протягом 2 місяців укласти поновлений договір  
оренди земельної ділянки.  

5) Надати ЦУРКАН Аллі Миколаївні в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років 
земельну ділянку площею 0,0564 га по в м. Олександрії на пл. Соборній, 27д (кадастровий 
номер 3510300000:11:300:0016) для будівництва та обслуговування будівель та споруд 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.  

Цуркан Аллі Миколаївні 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, 27д терміном 
на 1 рік. 

6) Надати ЦУРКАН Аллі Миколаївні в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років 
земельну ділянку площею 0,0411 га в м. Олександрії на пл. Соборній, 27е (кадастровий 
номер 3510300000:11:300:0020) для будівництва та обслуговування будівель та споруд за 
рахунок земель запасу промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення міської ради.  

Визначити розмір орендної плати за ставкою 12% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки.  

Цуркан Аллі Миколаївні 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, 27е терміном 
на 1 рік. 

7) Продовжити товариству з обмеженою відповідальністю  «УКРАГРОКОМ» на 
10 (десять) років, до виявлення власника земельної частки (паю) або звернення за земельною 
часткою (паєм) спадкоємця, договір оренди земельної ділянки (невитребуваний пай) поруч з 
с. Головківка (кадастровий номер 3520382100:02:001:0191) площею 5,5391 га, наданої для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, за ставкою 4% від нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки. 

Товариству з обмеженою відповідальністю «УкрАгроКом» необхідно протягом 
2 місяців укласти поновлений договір (угоду про продовження терміну) оренди земельної 
ділянки. 

8) Продовжити товариству з обмеженою відповідальністю  «УКРАГРОКОМ» на 
10 (десять) років, до виявлення власника земельної частки (паю) або звернення за земельною 
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часткою (паєм) спадкоємця, договір оренди земельної ділянки (невитребуваний пай) поруч з 
с. Головківка (кадастровий номер 3520382100:02:001:0033) площею 5,7764 га, наданої для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, за ставкою 4% від нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки. 

Товариству з обмеженою відповідальністю «УкрАгроКом» необхідно протягом 
2 місяців укласти поновлений договір (угоду про продовження терміну) оренди земельної 
ділянки. 

9) Продовжити товариству з обмеженою відповідальністю  «УКРАГРОКОМ» на 
10 (десять) років, до виявлення власника земельної частки (паю) або звернення за земельною 
часткою (паєм) спадкоємця, договір оренди земельної ділянки (невитребуваний пай) поруч з 
с. Головківка (кадастровий номер 3520382100:02:001:0032) площею 5,8238 га, наданої для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, за ставкою 4% від нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки. 

Товариству з обмеженою відповідальністю «УкрАгроКом» необхідно протягом 
2 місяців укласти поновлений договір (угоду про продовження терміну) оренди земельної 
ділянки. 

10) Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 10.06.2014 (номер запису 
про інше речове право 6026977 від 17.06.2014, укладеного з товариством з обмеженою 
відповідальністю «ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ АГРОПРОМЕНЕРГО», в м. Олександрії по 
вул. Першотравневій, 7 площею 0,0998 га (кадастровий номер 3510300000:10:239:0007), у 
зв’язку з відчуженням нерухомого майна.  

Товариству з обмеженою відповідальністю «Олександрійське Агропроменерго» 
необхідно протягом 2 місяців укласти угоду про припинення договору оренди земельної 
ділянки. 

Надати СИТНИК Надії Степанівні (1/2 частки), ХОХЛЕНКУ Григорію Демидовичу 
(1/2 частки) в оренду терміном на 10 (десять) років земельну ділянку в м. Олександрії по 
вул. Першотравневій, 7 площею 0,0998 га (кадастровий номер 3510300000:10:239:0007) для 
обслуговування будівель та господарських 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. 

Ситник Надії Степанівні, Хохленку Григорію Демидовичу необхідно у 2-місячний 
термін оформити договір оренди земельної ділянки. 

11) Надати дозвіл СИТНИК Надії Степанівні, ХОХЛЕНКУ Григорію Демидовичу  на 
передачу терміном на 10 (десять) років товариству з обмеженою відповідальністю 
«Олександрійське Агропроменерго»  в суборенду земельної ділянки загальною площею 
0,0998 га (кадастровий номер 3510300000:10:239:0007) по в м. Олександрії по 
вул. Першотравневій, 7.  

12) Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: 
с. Іванівка, вул. Гагаріна (суміжно з номерами 7,9).  

Надати ЗОЛОТАРЮ Федору Яковичу в оренду терміном на 10 (десять) років земельну 
ділянку в с. Іванівка по вул. Гагаріна (суміжно з номерами 7,9) площею 1,2000 га 
(кадастровий номер 3520355400:02:004:0585) для городництва за рахунок земель запасу 
житлової та громадської забудови Олександрійської територіальної громади. 

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

Золотарю Федору Яковичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

13) Погодити ЧУМАКУ Григорію Івановичу в оренду терміном до 14.04.2025 місце 
розташування земельної ділянки орієнтовною площею 0,0548 га в м. Олександрії по 
Звенигородському шосе, 8/29 для транспортної інфраструктури (з подальшим об’єднанням з 
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земельною ділянкою з кадастровим номером 3510300000:17:615:0043) за рахунок земель 
запасу промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення 
Олександрійської територіальної громади та надати дозвіл на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки. 

Чумаку Григорію Івановичу необхідно у 6-місячний термін оформити проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на 
затвердження. 

14) 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 


