
 

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) Затвердити проєкт землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної 
ділянки площею 0,1172 га (кадастровий номер 3510300000:10:437:0023) в м. Олександрії по 
вул. 6-го Грудня, 87а з «03.07. Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі» на 
«03.08. Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів 
громадського харчування». 

2) Внести зміни до п. 20 рішення Олександрійської міської ради № 482 «Про оренду 
земельних ділянок», змінивши орендну ставку за оренду земельної ділянки площею 0,1172 га 
(кадастровий номер 3510300000:10:437:0023) в м. Олександрії по вул. 6-го Грудня, 87а з 
«12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки» на «9% від нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки» та викласти другий абзац п. 20 рішення Олександрійської міської 
ради № 482 «Про оренду земельних ділянок» в наступній редакції:  

«Визначити розмір орендної плати за ставкою 9% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки». 

Саламатіній Ользі Іванівні необхідно протягом 2 місяців укласти поновлений договір 
оренди земельної ділянки.  

3) Внести зміни до п. 4 рішення Олександрійської міської ради № 482 «Про оренду 
земельних ділянок», змінивши орендну ставку за оренду земельної ділянки площею 0,0695 га 
(кадастровий номер 3510300000:10:565:0013) в м. Олександрії по вул. Героїв Сталінграда, 
15а з «12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки» на «3% від нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки до дати вводу об’єкта в експлуатацію, з дати вводу 
об’єкту в експлуатацію – 12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки» та 
викласти четвертий абзац п. 4 рішення Олександрійської міської ради № 482 «Про оренду 
земельних ділянок» в наступній редакції:  

«Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки до дати вводу об’єкта в експлуатацію, з дати вводу об’єкту в 
експлуатацію – 12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки». 

Біджакову Анатолію Георгійовичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір 
оренди земельної ділянки. 
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4) Внести зміни до договору оренди земельної ділянки площею 0,5831 га (кадастровий 
номер 3510300000:16:708:0013) в м. Олександрії по Звенигородському шосе, 14 від 
23.06.2022 (номер запису про речове право 47177571 від 23.06.2022), укладеного з 
товариством з обмеженою відповідальністю «ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНЕ 
УСТАТКУВАННЯ», а саме:  
 змінити цільове призначення 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»; 

 змінити вид використання земельної ділянки на «для будівництва та обслуговування 
будівель та споруд»; 

 змінити ставку орендної плати з «6% від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки» на «3% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки». 

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

5) Поновити КОРНІЙЦІ Володимиру Івановичу на 3 (три) роки термін дії договору 
оренди земельної ділянки площею 0,0306 га (кадастровий номер 3510300000:11:502:0038) в 
м. Олександрії по вул. Садовій, 56б наданої для обслуговування павільйону. 

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

Корнійці Володимиру Івановичу необхідно у 2-місячний термін укласти поновлений 
договір оренди земельної ділянки. 

6) Поновити ДЗОНІ Вікторії Юріївні на 10 (десять) років договір оренди земельної 
ділянки площею 0,0033 га (кадастровий номер 3510300000:11:271:0008) в м. Олександрії по 
вул. Григорія Усика (суміжно з житловим будинком № 51), наданої для обслуговування 
павільйону. 

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

Дзоні Вікторії Юріївні необхідно протягом 2 місяців укласти поновлений договір 
оренди земельної ділянки. 

7) Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки 
площею 13,5008 га (кадастровий номер 3520382100:02:000:7517) поруч з с. Головківкою під 
водоймою. 

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 


