
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» ___________ 2023 року № ___ 

 
м. Олександрія 

 
Про проведення земельних торгів 
 

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, 134, 136 Земельного кодексу України,  у зв’язку з 
тим, що земельні торги на визначених умовах неодноразово не відбулись,  

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 
 

1. Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту: 
 
1) Внести зміни до пункту 8 рішення міської ради від 22.12.2021 № 389 «Про 

проведення земельних торгів», а саме: змінити стартову ціну лота (стартовий розмір 
річної орендної плати) земельної ділянки площею 0,4809 га (кадастровий номер 
3510300000:07:223:0002) в м. Олександрії по Дніпровському шосе для обслуговування 
будівель та споруд з «3% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки» на «1% від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки». 

2) Внести зміни до пункту 9 рішення міської ради від 22.12.2021 № 389 «Про 
проведення земельних торгів», а саме: змінити стартову ціну лота (стартовий розмір 
річної орендної плати) земельної ділянки площею 0,4651 га (кадастровий номер 
3510300000:07:226:0002) в м. Олександрії по Дніпровському шосе, 6 для обслуговування 
виробничих будівель та споруд з «3% від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки» на «1% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки». 

3) Внести зміни до пункту 11 рішення міської ради від 22.12.2021 № 389 «Про 
проведення земельних торгів», а саме: змінити стартову ціну лота (стартовий розмір 
річної орендної плати) земельної ділянки площею 2,8254 га (кадастровий номер 
3510300000:14:636:0030) в м. Олександрії по вул. Енергетиків, 3а для обслуговування 
виробничих будівель та споруд з «3% від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки» на «1% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки». 

4) Включити до переліку на торги для укладання договору оренди терміном на 
5 років земельну ділянку площею 11,9351 га (кадастровий номер 3520382100:02:000:1322) 
під ставком «Надія» за межами сел. Олександрійського. 

Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 11,9351 га (кадастровий 
номер 3520382100:02:000:1322) під ставком «Надія» за межами сел. Олександрійського з 
«10.12. Для цілей підрозділів 10.01 - 10.11, 10.13-10.16 та для збереження та використання 
земель природно-заповідного фонду» на «10.07.  Для рибогосподарських потреб». 

5) Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою по зміні цільового призначення 
земельної ділянки площею 11,9351 га (кадастровий номер 3520382100:02:000:1322) під 
ставком «Надія» за межами сел. Олександрійського з «10.12. Для цілей підрозділів 10.01 - 
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10.11, 10.13-10.16 та для збереження та використання земель природно-заповідного 
фонду» на «10.07.  Для рибогосподарських потреб». 

Управлінню приватизації, оренди майна та землі міської ради замовити розробку 
вищевказаного проекту землеустрою. 

6) Продати на земельних торгах право оренди терміном на 5 (п’ять) років земельної 
ділянки площею 11,9351 га (кадастровий номер 3520382100:02:000:1322) під ставком 
«Надія» за межами сел. Олександрійського.  

Встановити стартову ціну лота (стартовий розмір річної орендної плати) у розмірі 
4% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

Управлінню приватизації, оренди майна та землі міської ради організувати 
проведення торгів по визначенню орендаря земельної ділянки після зміни цільового 
призначення земельної ділянки.  

7) Включити до переліку на торги для укладання договору оренди терміном на 
5 років земельну ділянку площею 14,2342 га (кадастровий номер 3510390400:02:000:0286) 
під ставком (колишній затоплений гранітний кар’єр) за межами с. Звенигородки. 

Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 14,2342 га (кадастровий 
номер 3510390400:02:000:0286) під ставком (колишній затоплений гранітний кар’єр) за 
межами с. Звенигородки з «10.12. Для цілей підрозділів 10.01 - 10.11, 10.13-10.16 та для 
збереження та використання земель природно-заповідного фонду» на «10.08. Для 
культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей». 

8) Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою по зміні цільового призначення 
земельної ділянки площею 14,2342 га (кадастровий номер 3510390400:02:000:0286) під 
ставком (колишній затоплений гранітний кар’єр) за межами с. Звенигородки з «10.12. Для 
цілей підрозділів 10.01 - 10.11, 10.13-10.16 та для збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду» на «10.08. Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, 
спортивних і туристичних цілей». 

Управлінню приватизації, оренди майна та землі міської ради замовити розробку 
вищевказаного проекту землеустрою. 

9) Продати на земельних торгах право оренди терміном на 5 (п’ять) років земельної 
ділянки площею 14,2342 га (кадастровий номер 3510390400:02:000:0286) під ставком 
(колишній затоплений гранітний кар’єр) за межами с. Звенигородки.  

Встановити стартову ціну лота (стартовий розмір річної орендної плати) у розмірі 
4% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

Управлінню приватизації, оренди майна та землі міської ради організувати 
проведення торгів по визначенню орендаря земельної ділянки після зміни цільового 
призначення земельної ділянки.  

10) 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 


