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УКРАЇНА  

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ  
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА  

7 СКЛИКАННЯ 
 

ПРОТОКОЛ 
ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ 

приватизації майна, житла, землі та регулювання земельних відносин 
 
«14»  квітня  2016  року       м. Олександрія  
 
Присутні члени комісії: 5 чол. 
 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Ракуту С.М. про проведення звітно-виборних 
зборів (конференцій) у квартальних комітетах міста Олександрії 
 
ВИСТУПИЛИ: Ракута С.М.,  голова постійної комісії з питань приватизації майна, житла, 
землі та регулювання земельних відносин 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити  
 
2. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Ракуту С.М. про затвердження оновленого складу 
ради щорічного міського конкурсу «Олександрієць року» та оновленого складу 
організаційного комітету по підготовці та проведенню щорічного міського конкурсу 
«Олександрієць року» 
 
ВИСТУПИЛИ: Ракута С.М.,  голова постійної комісії з питань приватизації майна, житла, 
землі та регулювання земельних відносин 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
3. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Ракуту С.М. про комісію для попереднього 
розгляду матеріалів про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Олександрії» 
 
ВИСТУПИЛИ: Ракута С.М.,  голова постійної комісії з питань приватизації майна, житла, 
землі та регулювання земельних відносин 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 



2 
 

ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
4. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Ракуту С.М. про комісію по проведенню огляду-
конкурсу «Кращий благоустрій приватної садиби» 
 
ВИСТУПИЛИ: Ракута С.М.,  голова постійної комісії з питань приватизації майна, житла, 
землі та регулювання земельних відносин 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
5. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Ракуту С.М. про постійно діючу  депутатську 
комісію по визначенню осіб для нагородження відзнакою «За заслуги перед містом 
Олександрією» 
 
ВИСТУПИЛИ: Ракута С.М.,  голова постійної комісії з питань приватизації майна, житла, 
землі та регулювання земельних відносин 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
6. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Ракуту С.М. про утворення погоджувальної 
комісії по розгляду спорів з приводу суміжного землекористування громадян 
 
ВИСТУПИЛИ: Ракута С.М.,  голова постійної комісії з питань приватизації майна, житла, 
землі та регулювання земельних відносин 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
7. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Ракуту С.М. про графік прийому виборців 
депутатами міської ради 7 скликання 
 
ВИСТУПИЛИ: Ракута С.М.,  голова постійної комісії з питань приватизації майна, житла, 
землі та регулювання земельних відносин 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
8. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Ракуту С.М. про внесення змін до рішення міської 
ради від 23.10.2015 № 1772 «Про затвердження Програми розвитку місцевого 
самоврядування Олександрійської міської ради на 2016-2017 роки» 
 
ВИСТУПИЛИ: Ракута С.М.,  голова постійної комісії з питань приватизації майна, житла, 
землі та регулювання земельних відносин 
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ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
9. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Ракуту С.М. про здійснення контролю за 
дотриманням вимог статті 59¹ Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
 
ВИСТУПИЛИ: Ракута С.М.,  голова постійної комісії з питань приватизації майна, житла, 
землі та регулювання земельних відносин 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
10. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Ракуту С.М. про скасування рішень міської ради 
 
ВИСТУПИЛИ: Ракута С.М.,  голова постійної комісії з питань приватизації майна, житла, 
землі та регулювання земельних відносин 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
11. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Ракуту С.М. про звіт міського голови щодо 
здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами міської ради за 2015 
рік 
 
ВИСТУПИЛИ: Ракута С.М.,  голова постійної комісії з питань приватизації майна, житла, 
землі та регулювання земельних відносин 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
12. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Ракуту С.М. про передачу багатоквартирного 
житлового будинку по вул. Карла Лібкнехта № 42 з балансу комунального підприємства 
«Житлогосп» на баланс об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Фенікс-
Олександрія» 
 
ВИСТУПИЛИ: Ракута С.М.,  голова постійної комісії з питань приватизації майна, житла, 
землі та регулювання земельних відносин 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 



4 
 

13. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Ракуту С.М. про передачу багатоквартирного 
житлового будинку по проспекту Леніна, 99 з балансу комунального підприємства 
«Житлогосп» на баланс об’єднання співвласників багатоквартирного житлового будинку 
«Камея» 
 
ВИСТУПИЛИ: Ракута С.М.,  голова постійної комісії з питань приватизації майна, житла, 
землі та регулювання земельних відносин 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
14. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Ракуту С.М. про відомчі жилі приміщення 
міських комунальних лікувально-профілактичних закладів міста Олександрії 
 
ВИСТУПИЛИ: Ракута С.М.,  голова постійної комісії з питань приватизації майна, житла, 
землі та регулювання земельних відносин 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
15. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Ракуту С.М. про відведення земельних ділянок 
громадянам у межах  норм безоплатної приватизації та продовження терміну на 
виготовлення землевпорядної документації 
 
ВИСТУПИЛИ: Крисанова Ю.Г., заступника начальника управління приватизації, оренди 
майна та землі міської ради 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: Схвалити та доповнити або змінити:  
1. Врахувати рішення виконкому № 228 від  14.04.2016, а саме: доповнити 

розділ 2 пунктом: 
«Передати ІВАЩЕНКУ Володимиру Петровичу у власність по вул. Осипенка, 75 за 

рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд 
(присадибна ділянка) земельну ділянку площею 0,1000 га (кадастровий 
номер 3510300000:04:139:0003) (у т.ч. площею 0,1000 га – земель одно- та двоповерхової 
житлової забудови)». 

2. Виключити п. 2.14 щодо передачі ІВАНЕНКО Марині Петрівні у власність в 
садово-городньому товаристві «Гірник» за рахунок земель запасу сільськогосподарського 
призначення Олександрійської міської ради для ведення садівництва земельної ділянки 
площею 0,1200 га (кадастровий номер 3510300000:08:279:0055) (у т.ч. площею 0,1200 га – 
багаторічні насадження, сади). 
 
16. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Ракуту С.М. про відведення земельних ділянок у 
власність гаражним кооперативам, у власність шляхом продажу, у тимчасове 
користування на умовах строкового сервітуту, постійне користування та в оренду 
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ВИСТУПИЛИ: Крисанова Ю.Г., заступника начальника управління приватизації, оренди 
майна та землі міської ради 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

ВИРІШИЛИ: Схвалити та доповнити або змінити:  
РОЗДІЛ 4 Про викуп земельних ділянок 
п.4.1. Викласти в редакції: «Відмовити ПП «СК «Продторг 2006» у наданні дозволу 

на викуп земельної ділянки по пр. Леніна, 52а…» 
 
РОЗДІЛ 5 Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на 

умовах особистого строкового сервітуту на території міста Олександрії 
- всі ділянки для тимчасових споруд на 3 роки; 
- п.5.3 виправити технічну помилку з «0,0017 га» на «0,0030 га»; 
- п.5.11 викласти в редакції: «Погодити  Сопрончуку Давиду Сергійовичу місце 

розташування земельної ділянки площею 0,0060 га (у т.ч. 0,0060 га – землі, які 
використовуються в комерційних цілях) по пр. Леніна (біля будинку № 19)…»; 

- пп.5.12 викласти в редакції: «Відмовити КАСЄЄВУ Валерію Костянтиновичу в 
погодженні місця розташування земельної ділянки площею 0,0135 га (у т.ч. 0,0135 га – 
землі, які використовуються в комерційних цілях) по вул. Першотравневій (біля будівлі № 
5)…»; 

- пп.5.15-5.20 викласти в редакції «Відмовити…» та викласти в редакції: 
5.15. Відмовити ЧЕРНИШОВУ Євгену Володимировичу в погодженні місця 

розташування земельної ділянки площею 0,0017 га (у т.ч. 0,0017 га – землі, які 
використовуються в комерційних цілях) по вул. Героїв Сталінграда (біля АЗС ЗАТ «РУР 
ГРУП С.А.»)…»  

5.16. Відмовити ЧЕТВЕРНІ Олександру Сергійовичу в погодженні місця 
розташування земельної ділянки площею 0,0030 га (у т.ч. 0,0030 га – землі, які 
використовуються в комерційних цілях) по вул. Садовій (біля будівлі № 64) …»  

5.17. Відмовити  ЧЕТВЕРНІ Олександру Сергійовичу в погодженні місця  
розташування земельної ділянки площею 0,0030 га (у т.ч. 0,0030 га – землі, які 
використовуються в комерційних цілях) по пр. Будівельників (біля ринку «Олександріт») 
…» 

5.18. Відмовити ЧЕТВЕРНІ Олександру Сергійовичу в погодженні місця 
розташування земельної ділянки площею 0,0030 га (у т.ч. 0,0030 га – землі, які 
використовуються в комерційних цілях) по пр. Леніна (біля супермаркету «Фуршет») …»  

5.19. Відмовити ЧЕТВЕРНІ Олександру Сергійовичу в погодженні місця 
розташування земельної ділянки площею 0,0030 га (у т.ч. 0,0030 га – землі, які 
використовуються в комерційних цілях) по вул. 6-го Грудня (біля будівлі № 137) …»  

5.20. Відмовити ЧЕТВЕРНІ Олександру Сергійовичу в погодженні місця 
розташування земельної ділянки площею 0,0030 га (у т.ч. 0,0030 га – землі, які 
використовуються в комерційних цілях) по вул. Фрунзе (біля будівлі по вул. Семашка, 46) 
…» 

 
РОЗДІЛ 6 Про відведення земельних ділянок в постійне користування 
п. 6.8 комісія не визначилась щодо затвердження проекту та передачі 

комунальному підприємству «ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РИНОК» у 
постійне користування земельної ділянки для розміщення групи тимчасових споруд за 
адресою: м. Олександрія, вул. Червоного Козацтва (поза межами ринку «Айсберг»)  
площею 0,0551 га; 
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РОЗДІЛ 7 Про припинення права постійного користування 
земельними ділянками  

Доповнити розділ пунктом: «Доручити юридичному управлінню міської ради 
зобов’язати власників нерухомого майна укласти договори оренди земельних ділянок, про 
проведену роботу надати інформацію голові постійної комісії міської ради з земельних 
відносин в місячний термін після прийняття даного рішення»; 

 
РОЗДІЛ 8 Про надання в оренду земельних ділянок 
- у п.8.8 абзац «Визначити орендну ставку у розмірі 12% від нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки (відповідно до рішення міської ради від 30.04.2010 № 1454)» 
викласти в редакції: «Визначити орендну ставку у розмірі 3% від нормативної грошової 
оцінки терміном на 2 роки, по закінченню 2-річного терміну встановити ставку 12% від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки»;  

- п. 8.13 викласти в редакції: 
«Затвердити проект землеустрою щодо відведення ЧЕРНИШ Світлані Вікторівні в 

оренду земельної ділянки за адресою: вул. Першотравнева, 59 для будівництва та 
обслуговування незавершеного будівництва багатоквартирного житлового будинку. 

Надати ЧЕРНИШ Світлані Вікторівні в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років 
земельну ділянку площею 0,3650 га (кадастровий номер 3510300000:04:220:0011) (землі 
трьох і більше поверхової житлової забудови) за адресою: вул. Першотравнева, 59 для 
будівництва та обслуговування незавершеного будівництва багатоквартирного житлового 
будинку за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської 
міської ради. 

Визначити категорію земель – землі житлової та громадської забудови, склад угідь 
– землі трьох і більше поверхової житлової забудови. 

Визначити орендну ставку у розмірі 3% від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки.  

Черниш Світлані Вікторівні необхідно у 2-місячний термін укласти договір оренди 
земельної ділянки». 

- п. 8.13 викласти в редакції: 
«Погодити МІРОШНІКОВУ Вячеславу Вікторовичу місце розташування земельної 

ділянки по вул. Куйбишева в оренду на 25 (двадцять п’ять) років орієнтовною площею 
0,0070 га (у т.ч. 0,0070 га – землі громадського призначення) для будівництва та 
обслуговування трансформаторної підстанції ТП-6/04кВ за рахунок земель запасу 
житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради та надати дозвіл на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду. 

Передбачити проектом землеустрою зміну категорії земель на землі промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

Мірошнікову Вячеславу Вікторовичу необхідно у 6-місячний термін оформити 
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду». 

 
РОЗДІЛ 9 Про поновлення договорів оренди земельних ділянок 
п. 9.8 зняти з розгляду; 
п. 9.10 викласти в редакції: 
«Поновити ФЕДОРЕНКУ Сергію Сергійовичу, ФЕДОРЕНКО Аллі Володимирівні 

на 49 (сорок дев’ять) років договір оренди земельної ділянки по вул. Леоніда Коваленка, 
23б (кадастровий номер 3510300000:15:653:0003) площею 0,0252 га, наданої для  
обслуговування будівлі магазину. 

Визначити орендну ставку у розмірі 6% від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки. 

Федоренку Сергію Сергійовичу, Федоренко Аллі Володимирівні необхідно 
протягом 2 місяців укласти угоду про поновлення терміну оренди земельної ділянки»; 

п. 9.13 викласти в редакції: 
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«Поновити ПОТАПОВУ Сергію Анатолійовичу на 49 (сорок дев’ять) років договір 
оренди земельної ділянки по вул. Нагорній, 109 (кадастровий номер 
3510300000:09:316:0003) площею 0,1526 га, наданої для будівництва та обслуговування 
нежитлової будівлі (магазину). 

Встановити орендні ставки за оренду земельної ділянки у розмірах: 
- 0,0515 га - під будівлею у розмірі 6% від нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки, 
- 0,1011 га - під двором у розмірі 3% від нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки. 
Потапову Сергію Анатолійовичу необхідно протягом 2 місяців укласти угоду про 

поновлення терміну оренди земельної ділянки»;  
п. 9.14 викласти в редакції: 
«Поновити ЗЕЙНАЛОВУ Джангіру Ісламовичу на 25 (двадцять п’ять) років 

договір оренди земельної ділянки по пр. Леніна, 142 (кадастровий номер 
3510300000:10:565:0008) площею 0,0662 га, наданої для обслуговування кафе та 
майданчика парковки автомобілів. 

Визначити орендну ставку у розмірі: 
- 12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки для земельної ділянки 

площею 233,74 кв.м під кафе, 
- 6% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки для земельної ділянки 

площею 316,27 кв.м під замощенням, 
- 3% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки для земельної ділянки 

площею 102,32 кв.м під газоном, 
- 6% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки для земельної ділянки 

площею 9,67 кв.м для обслуговування кафе. 
Зейналову Д.І. необхідно протягом 2 місяців укласти угоду на продовження 

договору оренди земельних ділянок»; 
п. 9.19-9.20 змінити на 3 роки та викласти в редакції: 
«9.19. Поновити ЯРОШЕНКО Лідії Іванівні на 3 (три) роки договір оренди 

земельної ділянки по вул. Садовій (біля будівлі № 33а та суміжно з будівлею № 37) 
(кадастровий номер 3510300000:11:463:0003) площею 0,0057 га, наданої для 
обслуговування павільйону. 

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

ЯРОШЕНКО Лідії Іванівні необхідно протягом 2 місяців укласти угоду про 
поновлення терміну оренди земельної ділянки.  

9.20. Поновити КОВАЛЕНКУ Володимиру Федоровичу на 3 (три) роки договір 
оренди  земельної ділянки по вул. Діброви (кадастровий номер 3510300000:04:236:0003) 
площею 0,0011 га, наданої для обслуговування кіоску. 

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

Коваленку Володимиру Федоровичу необхідно протягом 2 місяців укласти угоду 
про поновлення терміну оренди земельної ділянки».  

 
РОЗДІЛ 10 Про припинення договорів оренди земельних ділянок 
п. 10.7 виключити дату припинення договору та змінити дату демонтажу кіоску на 

01.05.2016 та викласти в редакції: 
«Припинити дію договору оренди від 19.04.2006 (реєстраційний номер 29 

від 19.04.2006), укладеного з РУДЬ Галиною Володимирівною, на земельну ділянку по 
пров. Чичеріна (поруч з привокзальною площею на існуючій автобусній зупинці), площею 
25,60 кв.м, надану для обслуговування павільйону, за згодою сторін. Договір оренди 
земельної ділянки від 19.04.2006 (реєстраційний номер 29 від 19.04.2006) зняти з 
державної реєстрації. 
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Рудь Галині Володимирівні у термін до 01.05.2016 демонтувати павільйон та 
повернути земельну ділянку за актом приймання-передачі». 

 
Пункт 23 змінити на 23.1. 
 
Доповнити пунктами 23.2-23.7 (відповідно до рішення виконкому № 212 від 

07.04.2016) та викласти їх в редакції:   
23.2. Відмовити КОСАРЄВІЙ Ларисі Григорівні у встановленні орендної ставки 

за оренду земельної ділянки за адресою: м. Олександрія, вул. Тольятті, 1 площею 0,1693 
га, наданої для обслуговування адміністративної будівлі та нежитлового приміщення, у 
розмірі 3% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Залишити орендні ставки, 
визначені договором оренди: 9% - під будівлями та 3% - під проходами, проїздами, 
площадками.  

23.3. Відмовити СТЕПАНОВУ Анатолію Олександровичу у встановленні 
орендної ставки за оренду земельної ділянки за адресою: м. Олександрія, вул. 6-го Грудня, 
108 площею 0,1606 га, наданої для обслуговування будівель та споруд, у розмірі 3% від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Залишити орендні ставки, визначені 
договором оренди: 4% - до 26.06.2016, потім – 6%.  

23.4. Відмовити СТЕПАНОВУ Анатолію Олександровичу у встановленні 
орендної ставки за оренду земельної ділянки за адресою: м. Олександрія, Кременчуцьке 
шосе, 8 площею 0,4322 га, наданої для обслуговування будівель і споруд, у розмірі 3% від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Залишити орендну ставку, визначену 
договором оренди – 6%.  

23.5. Відмовити ПАНЬКОВУ Віктору Івановичу у встановленні орендної ставки 
за оренду земельної ділянки за адресою: м. Олександрія, пр. Леніна, 147 площею 0,0607 
га, наданої для обслуговування будівлі гаража, у розмірі 3% від нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки. Залишити орендну ставку, визначену договором оренди – 6%.  

23.6. Встановити терміном на 1 (один) рік НОСОВСЬКІЙ Оксані Анатоліївні 
орендну ставку за оренду земельної ділянки за адресою: м. Олександрія, вул. 
Першотравнева (на перехресті з вул. Горького) площею 0,0591 га, наданої для обладнання 
автостоянки на 30 автомобілів, у розмірі 3% від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки. По закінченню річного терміну орендна ставка встановлюється у розмірі 6% від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

Носовській Оксані Анатоліївні необхідно у 2-місячний термін оформити зміни до 
договору оренди земельної ділянки відповідно до даного рішення. 

23.7. Встановити терміном на 1 (один) рік ГУЩІ Олександру Володимировичу 
орендну ставку за оренду земельної ділянки за адресою: м. Олександрія, вул. Карла 
Лібкнехта, 29 площею 0,0151 га, наданої для обслуговування будівлі кафе, у розмірі 6% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. По закінченню річного терміну 
орендна ставка встановлюється у розмірі 12% від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки. 

Гущі Олександру Володимировичу необхідно у 2-місячний термін оформити зміни 
до договору оренди земельної ділянки відповідно до даного рішення. 
 
17. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Ракуту С.М. про затвердження складу комісії з 
добору земельних ділянок, які виставляються для продажу на аукціоні або права на які 
виставляються для такого продажу 
 
ВИСТУПИЛИ: Крисанова Ю.Г., заступника начальника управління приватизації, оренди 
майна та землі міської ради 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
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ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
18 СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Ракуту С.М. про звіти управління приватизації, 
оренди майна та землі міської ради 
 
ВИСТУПИЛИ: Крисанова Ю.Г., заступника начальника управління приватизації, оренди 
майна та землі міської ради 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
19. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Ракуту С.М. про внесення змін до рішення 
міської ради від 23.01.2015 № 1528 «Про місцеві податки і збори» 
 
ВИСТУПИЛИ: Крисанова Ю.Г., заступника начальника управління приватизації, оренди 
майна та землі міської ради 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
20. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Ракуту С.М. про згоду на передачу земельної 
ділянки до комунальної власності територіальної громади селища Пантаївка 
 
ВИСТУПИЛИ: Крисанова Ю.Г., заступника начальника управління приватизації, оренди 
майна та землі міської ради 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
21. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Ракуту С.М. про індексацію орендної плати за 
оренду комунального майна 
 
ВИСТУПИЛИ: Крисанова Ю.Г., заступника начальника управління приватизації, оренди 
майна та землі міської ради 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
22. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Ракуту С.М. про встановлення орендної плати за 
оренду нежитлових приміщень 
 
ВИСТУПИЛИ: Крисанова Ю.Г., заступника начальника управління приватизації, оренди 
майна та землі міської ради 
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ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Схвалити 
 
23. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Ракуту С.М. про включення до переліку об’єктів 
комунальної  власності територіальної громади міста, що підлягають приватизації 
(відчуженню) у 2016 році, нежитлового приміщення по вул. Миру, 40 
 
ВИСТУПИЛИ: Крисанова Ю.Г., заступника начальника управління приватизації, оренди 
майна та землі міської ради 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: Відхилити 
 
24. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Ракуту С.М. про затвердження Програми 

«Дороги Олександрії на 2016-2020 роки» 
 

ВИСТУПИЛИ: Ракута С.М.,  голова постійної комісії з питань приватизації майна, житла, 
землі та регулювання земельних відносин 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5  «ПРОТИ» - 0   «УТРИМАЛИСЬ» - 0 

 
ВИРІШИЛИ: Схвалити та доповнити або змінити:  
Перенести капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Говорова на 2016 рік 
 
 
 
 
 
Голова комісії:   ______________________   С. РАКУТА 
 
 
Секретар комісії:  ______________________   П. ШЕВЧЕНКО 


