
 

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) Внести зміни до договору оренди від 30.06.2015 (номер запису про інше речове 
право 10235794 від 01.07.2015) на земельну ділянку площею 0,0490 га в м. Олександрії по 
Кременчуцькому шосе, 7 (кадастровий номер 3510300000:01:004:0010) щодо зміни орендаря 
«Цвєтков Володимир Леонідович» на орендарів «Цвєтков Володимир Леонідович 
(53/200 частки), Баранник Лариса Іванівна (53/200 частки), Андреєва Тетяна Олександрівна 
(7/20 частки)». 

Цвєткову Володимиру Леонідовичу, Баранник Ларисі Іванівні, Андреєвій Тетяні 
Олександрівні необхідно у 2-місячний термін оформити угоду про внесення змін до договору 
оренди земельної ділянки. 

2) Надати ЦВЄТКОВУ Володимиру Леонідовичу, БАРАННИК Ларисі Іванівні, 
АНДРЕЄВІЙ Тетяні Олександрівні дозвіл на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки для обслуговування автозаправочної 
станції з надвірними будівлями та спорудами площею 0,0490 га (кадастровий номер 
3510300000:01:004:0010) за адресою: м. Олександрія, Кременчуцьке шосе, 7. 

Цвєткову Володимиру Леонідовичу, Баранник Ларисі Іванівні, Андреєвій Тетяні 
Олександрівні необхідно у 6-місячний термін оформити технічну документацію із 
землеустрою та надати її міській раді на затвердження. 

3) Поновити УМАНЕЦЬ Ларисі Степанівні на 5 (п’ять) років термін дії договору 
оренди земельної ділянки в м. Олександрії по вул. Верхньо-Головківській, 27 площею 
0,1000 га (кадастровий номер 3510300000:05:222:0015), наданої для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

Визначити орендну ставку у розмірі 0,06% від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки. 

Уманець Ларисі Степанівні необхідно протягом 2 місяців укласти поновлений договір 
оренди земельної ділянки. 

4) 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. 
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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 


