
 
 

РІШЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
  

____________________ СЕСІЇ 
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 
від «___» ___________ 2021 року № ___ 

 
м. Олександрія 

 
Про проведення земельних торгів 
 

Відповідно до ст. 26, пп. 1 п. а) ч. 1 ст. 33 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст.ст. 12, 19, 51, 52, 79-1, 80, 83, 98-102, 123, 124 Земельного 
кодексу України, враховуючи рішення виконавчого комітету міської ради від 15.01.2021 
№ 27 та висновки постійних комісій міської ради, 

 
МІСЬКА  РАДА  ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель на 

земельну ділянку по вул. Кільцевій, 9а площею 10,0 га (кадастровий номер 
3510300000:14:568:0001) для будівництва електростанції на сонячних батареях. 

2. Включити до переліку земельних ділянок або прав на них, які виставляються на 
земельні торги окремим лотом: 

- земельну ділянку по вул. Кільцевій, 9а площею 10,0 га (кадастровий номер 
3510300000:14:568:0001). 

Продати на земельних торгах право оренди терміном на 10 років земельної ділянки по 
вул. Кільцевій, 9а площею 10,0 га (кадастровий номер 3510300000:14:568:0001) для 
будівництва електростанції на сонячних батареях. 

Встановити стартову ціну лота (стартовий розмір річної орендної плати) у розмірі 1% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

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

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки по Новопразькому шосе площею 45,0016 га (кадастровий номер 
3510300000:14:450:0025) для рибогосподарських потреб. 

4. Включити до переліку земельних ділянок або прав на них, які виставляються на 
земельні торги окремим лотом: 

- земельну ділянку по Новопразькому шосе площею 45,0016 га (кадастровий номер 
3510300000:14:450:0025). 

Продати на земельних торгах право оренди терміном на 5 років земельної ділянки по 
по Новопразькому шосе площею 45,0016 га (кадастровий номер 3510300000:14:450:0025) 
для рибогосподарських потреб. 

Встановити стартову ціну лота (стартовий розмір річної орендної плати) у розмірі 3% 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 
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Управлінню приватизації, оренди майна та землі міської ради організувати проведення 
торгів по визначенню орендаря земельної ділянки. 

5. 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. 
 
 
 
Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО 


