
 

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 ЧЕТВЕРНІ Олександру Сергійовичу в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) 

років земельну ділянку в м. Олександрії по просп. Соборному, 133 площею 1,0398 га 
(кадастровий номер 3510300000:17:615:0031) для будівництва та обслуговування комплексу 
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. 

Четверні Олександру Сергійовичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір 
оренди земельної ділянки. 

2) Надати ЧЕТВЕРНІ Олександру Сергійовичу в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) 
років земельну ділянку в м. Олександрії по просп. Соборному, 133а площею 0,6840 га 
(кадастровий номер 3510300000:17:615:0003) для будівництва та обслуговування комплексу 
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. 

Четверні Олександру Сергійовичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір 
оренди земельної ділянки. 

3) Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  за адресою: 
м. Олександрія, вул. 6-го Грудня, 150а. 

Надати приватному малому підприємству «СТРОЙМОНТАЖ» в оренду терміном на 
49 (сорок дев’ять) років земельну ділянку в м. Олександрії по вул. 6-го Грудня, 150а площею 
0,1224 га (кадастровий номер 3510300000:10:514:0021) для будівництва та обслуговування 
інших будівель громадської забудови за рахунок земель запасу житлової та громадської 
забудови Олександрійської територіальної громади зі зміною цільового призначення з 
«16.00. Землі запасу» на «03.15. Для будівництва та обслуговування інших будівель 
громадської забудови». 

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

Приватному малому підприємству «Строймонтаж» необхідно у 2-місячний термін 
оформити договір оренди земельної ділянки. 

4) Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 31.08.2018 (номер запису про 
інше речове право 27712042 від 31.08.2018, укладеного з САВЧЕНКОМ Геннадієм 
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Олександровичем, БЕСАРАБОМ Володимиром Анатолійовичем, РУДЕНКОМ Анатолієм 
Миколайовичем, БОРОВСЬКИМ Валерієм Антоновичем, в м. Олександрії по 
вул. Святомиколаївській, 10 площею 0,0381 га (кадастровий номер 3510300000:10:272:0002), 
у зв’язку з відчуженням нерухомого майна, зі зміною орендаря з «Бесараб Володимир 
Анатолійович» на «Бесараб Ірина Владиславівна».  

Савченку Геннадію Олександровичу, Бесараб Ірині Владиславівні, Руденку Анатолію 
Миколайовичу, Боровському Валерію Антоновичу необхідно протягом 2 місяців укласти 
угоду про припинення договору оренди земельної ділянки.  

Надати товариству з обмеженою відповідальністю «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА 
КОМПАНІЯ «АСТОРІЯ» в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років земельну ділянку в 
м. Олександрії по вул. Святомиколаївській, 10 площею 0,0381 га (кадастровий номер 
3510300000:10:272:0002) для обслуговування будівель та споруд за рахунок земель запасу 
житлової та громадської забудови Олександрійської територіальної громади. 

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

Товариству з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційна компанія 
«Асторія» необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди земельної ділянки. 

5) Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду з 
кадастровим номером 3520383500:55:000:0107 за адресою: Ізмайлівська сільська рада зі 
зміною адреси на «Олександрійська територіальна громада, за межами с. Піщаний Брід».  

Надати СНІСАРЕНКУ  Івану Дмитровичу в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельну ділянку за адресою: Олександрійська територіальна громада, за межами с. Піщаний 
Брід площею 0,7500 га (кадастровий номер 3520383500:55:000:0107) для сінокосіння і 
випасання худоби за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення 
Олександрійської територіальної громади. 

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

Снісаренку  Івану Дмитровичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

6) Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 01.07.2018 (номер запису про 
інше речове право 26865686 від 03.07.2018, укладеного з товариством з обмеженою 
відповідальністю «Виробнича компанія Агротранс», в м. Олександрії по вул. Козацькій, 
122/1 площею 0,4213 га (кадастровий номер 3510300000:11:402:0012), у зв’язку з 
відчуженням нерухомого майна.  

Товариству з обмеженою відповідальністю «Виробнича компанія Агротранс» 
необхідно протягом 2 місяців укласти угоду про припинення договору оренди земельної 
ділянки з врахуванням перерахунку орендної плати з 01.01.2021, у зв’язку зі зміною 
нормативної грошової оцінки.  

Надати АНТОНОВУ Сергію Миколайовичу в оренду терміном на 25 (двадцять 
п’ять) років земельну ділянку в м. Олександрії по вул. Козацькій, 122/1 площею 0,4213 га 
(кадастровий номер 3510300000:11:402:0012) для обслуговування будівель та споруд за 
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської територіальної 
громади. 

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

Відмовити у встановленні орендної ставки у розмірі 3%, так як земельна ділянка не 
відноситься до земель промисловості. 

Антонову Сергію Миколайовичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір 
оренди земельної ділянки. 

7) Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 01.07.2018 (номер запису про 
інше речове право 26866166 від 03.07.2018, укладеного з товариством з обмеженою 
відповідальністю «Виробнича компанія Агротранс», в м. Олександрії по вул. Козацькій, 122 
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площею 0,3810 га (кадастровий номер 3510300000:11:402:0011), у зв’язку з відчуженням 
нерухомого майна.  

Товариству з обмеженою відповідальністю «Виробнича компанія Агротранс» 
необхідно протягом 2 місяців укласти угоду про припинення договору оренди земельної 
ділянки з врахуванням перерахунку орендної плати з 01.01.2021, у зв’язку зі зміною 
нормативної грошової оцінки.  

Надати АНТОНОВУ Сергію Миколайовичу в оренду терміном на 25 (двадцять 
п’ять) років земельну ділянку в м. Олександрії по вул. Козацькій, 122 площею 0,3810 га 
(кадастровий номер 3510300000:11:402:0011) для обслуговування будівель та споруд за 
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської територіальної 
громади. 

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

Відмовити у встановленні орендної ставки у розмірі 3%, так як земельна ділянка не 
відноситься до земель промисловості. 

Антонову Сергію Миколайовичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір 
оренди земельної ділянки. 

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 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету                  Сергій ЗАВАЛІЙ 


