
 

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) Поновити  РУДЕНКО Світлані Анатоліївні терміном на 10 (десять) років договір 
оренди земельної ділянки 0,0050 га (кадастровий номер 3510300000:11:315:0018) в 
м. Олександрії по вул. Ярмарковій (суміжно з кафе «Зустріч») для обслуговування 
павільйону. 

Визначити орендну ставку у розмірі 12% від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки. 

Руденко Світлані Анатоліївні необхідно протягом 2 місяців укласти поновлений  
договір оренди земельної ділянки. 

2) Поновити МАЗУРУ Сергію Івановичу (43/100 частки), АЙГІ Артему 
Геннадійовичу (43/100 частки), ТЕСЛЕНКУ Олександру Володимировичу (14/100 частки) на 
49 (сорок дев’ять) років договір оренди земельної ділянки в м. Олександрії по вул. 
Пожарського, 17/1 площею 0,3165 га (кадастровий номер 3510300000:15:657:0027), наданої 
для обслуговування виробничих будівель та споруд. 

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

Мазуру Сергію Івановичу, Айгі Артему Геннадійовичу, Тесленку Олександру 
Володимировичу необхідно протягом 2 місяців укласти поновлений договір оренди 
земельної ділянки.  

3) Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 15.06.2016 (номер запису про 
інше речове право 14983391 від 15.06.2016), укладеного з ЧОРНОЮ Діаною Борисівною, в 
м. Олександрії по вул. Перспективній (біля житлового будинку № 44) площею 0,0093 га 
(кадастровий номер 3510300000:11:356:0004) за згодою сторін.  

Чорній Діані Борисівні необхідно протягом 2 місяців укласти угоду про припинення 
договору оренди земельної ділянки. 

4) Надати ЖУЛАЮ Валентину Романовичу, МІРОШНІКОВІЙ Олесі Миколаївні, 
товариству з обмеженою відповідальністю «ЛІЗАВА»,  товариству з обмеженою 
відповідальністю «ВЕКТОР-С» дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою 
щодо інвентаризації земельної ділянки для будівництва та обслуговування нежитлової 
будівлі  площею 0,1444 га (кадастровий номер 3510300000:10:437:0043) за адресою: м. 
Олександрія, просп. Соборний, 122в. 
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Жулаю Валентину Романовичу, Мірошніковій Олесі Миколаївні, товариству з 
обмеженою відповідальністю «Лізава»,   товариству  з  обмеженою  відповідальністю  
«Вектор-С»  необхідно у 6-місячний термін оформити технічну документацію із 
землеустрою та надати її міській раді на затвердження міській раді. 

5) Надати ВІТИК Людмилі Олексіївні дозвіл на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки для ведення товарного сільського 
господарського виробництва площею 7,3094 га (кадастровий номер 3510390400:02:000:9308) 
за межами с. Марто-Іванівки. 

Вітик Людмилі Олексіївні  необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію із землеустрою та надати її міській раді на затвердження міській раді. 

6) 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 


