
 

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 п.27 розділу Х «Перехідні 
положення»  Земельного кодексу України, рішення міської ради від 07.07.2021 № 221 «Про 
місцеві податки і збори», враховуючи подані заяви, 

 
 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 
 

1. Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту: 
 

1) Поновити ТИЩЕНКУ Ігорю Петровичу терміном на 20 (двадцять) років договір 
оренди земельної ділянки площею 0,0691 га (кадастровий номер 3510300000:08:352:0009) в 
м. Олександрії по вул. Козацький шлях, 45, наданої для обслуговування приміщення 
магазину «Автотехсервіс». 

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

Тищенку Ігорю Петровичу необхідно протягом 2 місяців укласти поновлений договір 
оренди земельної ділянки.  

2) Поновити ГЛУЩЕНКО Галині Петрівні терміном на 1 (один) рік договір оренди 
земельної ділянки площею 0,0110 га (кадастровий номер 3510300000:09:276:0011) в 
м. Олександрії по вул. Знам’янській (суміжно з будинком № 127), наданої для 
обслуговування торговельного павільйону. 

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

Глущенко Галині Петрівні необхідно протягом 2 місяців укласти поновлений договір 
оренди земельної ділянки. 

3) Надати ШКУРАТОВІЙ Анні Василівні дозвіл на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності з метою формування 
земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва орієнтовною 
площею 7,7900 га, яка розташована в біля с. Головківки, з метою подальшої передачі в 
оренду земельної ділянки на 1 (один) рік в умовах воєнного стану. 

Шкуратовій Анні Василівні необхідно у 6-місячний термін оформити технічну 
документацію із землеустрою та надати її міській раді на затвердження. 

4) Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду в 
м. Олександрії по вул. Іллі Звєрєва, 5 площею 0,0596 га. 

Зареєструвати право комунальної власності Олександрійської територіальної громади в 
особі Олександрійської міської ради на земельну ділянку площею 0,0596 га (кадастровий 
номер 3510300000:09:464:0006) в м. Олександрії по вул. Іллі Звєрєва, 5. 
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5) Надати ТЕРНОВСЬКІЙ Ірині Олександрівні в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) 
років земельну ділянку площею 0,0596 га (кадастровий номер 3510300000:09:464:0006) в 
м. Олександрії по вул. Іллі Звєрєва, 5 для будівництва і обслуговування будівель торгівлі за 
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської територіальної 
громади. 

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

Терновській Ірині Олександрівні необхідно у 2-місячний термін оформити договір 
оренди земельної ділянки. 

6) Поновити РОМАНЕНКУ Геннадію Вікторовичу терміном на 25 (двадцять п’ять) 
років договір оренди земельної ділянки площею 0,0052 га (кадастровий номер 
3510300000:10:299:0009) в м. Олександрії на пл. Соборній, 30, наданої для будівництва та 
обслуговування магазину промислових товарів. 

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

Романенку Геннадію Вікторовичу необхідно протягом 2 місяців укласти поновлений 
договір оренди земельної ділянки. 

7) Поновити товариству з обмеженою відповідальністю «НЕЄМІЯ» терміном на 
5 (п’ять) років договір оренди земельної ділянки площею 0,0021 га (кадастровий номер 
3510300000:10:299:0008) в м. Олександрії на пл. Соборній, наданої для встановлення та 
обслуговування павільйону. 

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

Товариству з обмеженою відповідальністю «Неємія» необхідно протягом 2 місяців 
укласти поновлений 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 


