
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 
від «___» ___________ 2022 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, 134 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 «БУДІВЛЯ АКТИВ» в оренду 
терміном на 49 (сорок дев’ять) років земельну ділянку за адресою: м. Олександрія, 
вул. Єфремова, 1а площею 0,7418 га (кадастровий номер 3510300000:02:070:0003) для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 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 «Будівля Актив»  необхідно у 2-місячний 
термін оформити договір оренди земельної ділянки. 

2) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 
земельної ділянки за адресою: м. Олександрія, вул. Леоніда Коваленка, 35 площею 4,8143 га 
(кадастровий номер 3510300000:15:659:0005), на три окремі земельні ділянки. 

Поділити земельну ділянку за адресою: м. Олександрія, вул. Леоніда Коваленка, 35 
площею 4,8143 га (кадастровий номер 3510300000:15:659:0005), реєстраційний номер в 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 1195857535103, на три земельні 
ділянки та зареєструвати на них право власності Олександрійської територіальної громади в 
особі Олександрійської міської ради: 

- площею 2,8060 га (кадастровий номер 3510300000:15:659:0004) за адресою: 
м. Олександрія, вул. Леоніда Коваленка, 35а, 

- площею 1,9027 га (кадастровий номер 3510300000:15:653:0014) за адресою: 
м. Олександрія, вул. Леоніда Коваленка, 35, 

- площею 0,1056 га (кадастровий номер 3510300000:15:659:0014) за адресою: 
м. Олександрія, вул. Леоніда Коваленка, 35. 

3) Надати ХІЛЬЧУКУ Дмитру Ігоровичу в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років 
земельну ділянку за адресою: м. Олександрія, вул. Леоніда Коваленка, 35а площею 2,8060 га 
(кадастровий номер 3510300000:15:659:0004) для будівництва та обслуговування будівель та 
споруд за рахунок земель запасу промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення Олександрійської територіальної громади. 
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Визначити розмір орендної плати за ставкою 5% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки. 

ХІЛЬЧУКУ Дмитру Ігоровичу  необхідно у 2-місячний термін оформити договір 
оренди земельної ділянки. 

4) Встановити товариству з обмеженою відповідальністю «РЕСТОРХОРІКА» до 
31.12.2022 орендну ставку за оренду земельної ділянки за адресою: м. Олександрія, 
вул. Леоніда Коваленка, 23б площею 0,0473 га (кадастровий номер 3510300000:15:653:0003), 
наданої для обслуговування будівлі магазину, у розмірі 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки. 

Товариству з обмеженою відповідальністю «Ресторхоріка» необхідно у 2-місячний 
термін оформити угоду про внесення змін до договору оренди земельної ділянки. 

5) Поновити (продовжити) приватному акціонерному товариству «КИЇВСТАР» 
терміном на 15 (п’ятнадцять) років договір оренди земельної ділянки площею 0,0767 га 
(кадастровий номер 3510345300:50:000:0014) в сел. Олександрійському (напроти Будинку 
культури), наданої під розміщення базової станції та антено-мачтової споруди. 

Визначити орендну ставку у розмірі 6% від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки. 

Приватному акціонерному товариству «Київстар» необхідно протягом 2 місяців 
укласти поновлений (продовжений) договір оренди земельної ділянки. 

6) Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для 
городництва площею 0,2402 га в с. Головківці по вул. Суворова. 

Надати КУРУП Надії Миколаївні в оренду терміном на 10 (десять) років земельну 
ділянку в с. Головківці по вул. Суворова площею 0,2402 га (кадастровий номер 
3520382100:51:000:1183) для городництва за рахунок земель запасу сільськогосподарського 
призначення Олександрійської територіальної громади. 

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

Куруп Надії Миколаївні необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

7) Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 21.07.2017 (номер запису про 
інше речове право 21494659 від 21.07.2017), укладеного з повним товариством «ВИБОР», в 
м. Олександрії по Звенигородському шосе, 14 площею 0,5831 га (кадастровий номер 
3510300000:16:708:0013), у зв’язку з відчуженням нерухомого майна.  

Повному товариству «Вибор» необхідно протягом 2 місяців укласти угоду про 
припинення договору оренди земельної ділянки. 

Надати товариству з обмеженою відповідальністю «ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНЕ 
УСТАТКУВАННЯ» в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років земельну ділянку площею 
0,5831 га (кадастровий номер 3510300000:16:708:0013) в м. Олександрії по 
Звенигородському шосе, 14  для обслуговування нежитлових приміщень 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. 

Товариству з обмеженою відповідальністю «Підйомно-транспортне устаткування» 
необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди земельної ділянки. 

8) Погодити товариству з обмеженою відповідальністю «ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНЕ 
УСТАТКУВАННЯ» зміну цільового призначення земельної ділянки площею 0,5831 га в 
м. Олександрії по Звенигородському шосе, 14 (кадастровий номер 3510300000:16:708:0013) з 
«13.03. Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку» на «11.02. Для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» та надати дозвіл на 
розробку проекту землеустрою. 
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Змінити вид використання земельної ділянки на «для будівництва та обслуговування 
будівель та споруд». 

Товариству з обмеженою відповідальністю «Підйомно-транспортне устаткування» 
необхідно у 6-місячний термін оформити проект землеустрою по зміні цільового 
призначення земельної ділянки та надати його міській раді на затвердження. 

9) Погодити ПЕТРУШЕВСЬКОМУ Юрію Юрійовичу зміну цільового призначення 
земельної ділянки площею 0,1146 га в м. Олександрії по просп. Соборному, 46 (кадастровий 
номер 3510300000:10:232:0019) з «03.07. Для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі» на «03.03. Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я 
та соціальної допомоги» та надати дозвіл на розробку проекту землеустрою. 

Петрушевському Юрію Юрійовичу необхідно у 6-місячний термін оформити проект 
землеустрою по зміні цільового призначення земельної ділянки та надати його міській раді 
на затвердження. 

10) Поновити (продовжити) КОХАНСЬКОМУ Олександру Євгенійовичу терміном на 
20 (двадцять) років договір оренди земельної ділянки площею 34,7437 га (кадастровий номер 
3520383500:02:000:7554) поруч з с. Видним під водоймою для рибогосподарських потреб 
шляхом укладення договору оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним 
об’єктом. 

Визначити орендну ставку у розмірі 4% від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки. 

Коханському Олександру Євгенійовичу необхідно протягом 2 місяців укласти 
поновлений (продовжений) договір оренди земельної ділянки. 

11) Поновити (продовжити) КОХАНСЬКОМУ Олександру Євгенійовичу терміном на 
20 (двадцять) років договір оренди земельної ділянки площею 12,0604 га (кадастровий номер 
3520383500:02:000:7555) поруч з с. Видним під водоймою для рибогосподарських потреб 
шляхом укладення договору оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним 
об’єктом. 

Визначити орендну ставку у розмірі 4% від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки. 

Коханському Олександру Євгенійовичу необхідно протягом 2 місяців укласти 
поновлений (продовжений) договір оренди земельної ділянки. 

12) Поділити земельну ділянку за адресою: м. Олександрія, вул. Бульварна, 43 та 
надати товариству з обмеженою відповідальністю «ВА ГРЕЙН ЕКСПРЕСС» дозвіл на 
розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки за адресою: 
м. Олександрія, вул. Бульварна, 43 площею 1,5000 га (кадастровий номер 
3510300000:04:227:0007) на три окремих земельних ділянки: 

- площею 0,7180 га з присвоєнням адреси: м. Олександрія, вул. Першотравнева, 50-А, 
- площею 0,3600 га з присвоєнням адреси: м. Олександрія, вул. Першотравнева, 50, 
- площею 0,4220 га з присвоєнням адреси: м. Олександрія, вул. Бульварна, 43/4. 
Товариству з обмеженою відповідальністю «ВА Грейн Експресс» в 6-місячний термін 

оформити документацію по поділу земельної ділянки та подати її міській раді на 
затвердження. 

Припинити дію договору оренди від 07.02.2017 (номер запису про інше речове право 
18889315 від 07.02.2017), укладеного з товариством з обмеженою відповідальністю «ВА 
Грейн Експресс» на земельну ділянку за адресою: м. Олександрія, вул. Бульварна, 43 
площею 1,5 га (кадастровий номер 3510300000:04:227:0007). Договір оренди земельної 
ділянки від 07.02.2017 зняти з державної реєстрації до моменту реєстрації в Державному 
земельному кадастрі землевпорядної документації по поділу ділянки.  

Товариству з обмеженою відповідальністю «ВА Грейн Експресс» необхідно у 2-
місячний термін оформити угоду про припинення договору оренди земельної ділянки. 
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12) 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 


