
 
 

РІШЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
  

____________________ СЕСІЇ 
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 
від «___» ___________ 2021 року № ___ 

 
м. Олександрія 

 
Про оренду земельних ділянок 

 
Відповідно до ст. 26, пп. 1 п. а) ч. 1 ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», ст.ст. 12, 19, 93, 123, 124, 134 Земельного кодексу України, враховуючи рішення 
виконавчого комітету міської ради від 09.09.2021 № 712, від 23.09.2021 № 751 та висновки 
постійних комісій міської ради, 

 
МІСЬКА  РАДА  ВИРІШИЛА: 

 
1. Поділити земельну ділянку за адресою: с. Пустельникове, навпроти домоволодіння 

№ 15 по вул. Лісовій площею 0,7619 га (кадастровий номер 3520383500:02:000:0838) для 
городництва на дві окремі земельні ділянки площами 0,2937 га та 0,4682 га та надати 
ВЕРБІВСЬКІЙ Тетяні Сергіївні дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки. 

Вербівській Тетяні Сергіївні в 6-місячний термін оформити документацію по поділу 
земельної ділянки та надати її міській раді на затвердження. 

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 
загальною площею 0,0025 га за адресою: м. Олександрія, Користівське шосе (біля земельної 
ділянки № 2) для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 
об’єктів передачі електричної та теплової енергії (КТП № 1113).  

Надати приватному акціонерному товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» в оренду 
терміном на 49 (сорок дев’ять) років земельну ділянку для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 
енергії (КТП № 1113) за рахунок земель запасу промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення Олександрійської територіальної громади 
площею 0,0025 га в м. Олександрії по Користівському шосе (біля земельної ділянки № 2) 
(кадастровий номер 3510300000:01:004:0015). 

3. Погодити КУРУП Надії Миколаївні місце розташування земельної ділянки 
орієнтовною площею 0,2402 га в с. Головківці по вул. Суворова в оренду строком на 
10 (десять) років для городництва за рахунок земель запасу сільськогосподарського 
призначення Олександрійської територіальної громади та надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду. 

Куруп Надії Миколаївні необхідно у 6-місячний термін оформити проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на затвердження. 

4. Погодити АРТЕМЕНКО Наталії Дмитрівні місце розташування земельної ділянки 
орієнтовною площею 0,6000 га в с. Головківці по вул. Соборній в оренду строком на 
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10 (десять) років для городництва за рахунок земель запасу сільськогосподарського 
призначення Олександрійської територіальної громади та надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду. 

Артеменко Наталії Дмитрівні необхідно у 6-місячний термін оформити проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на 
затвердження. 

5. Затвердити технічну документацію щодо поділу та об’єднання земельної ділянки з 
кадастровим номером 3520382100:51:000:0893 в межах с. Головківки.  

6. Надати БОДАК Нілі Миколаївні в оренду терміном на 10 (десять) років земельну 
ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га (кадастровий номер 3520382100:51:000:0976) для 
сінокосіння і випасання худоби за рахунок земель запасу сільськогосподарського 
призначення Олександрійської територіальної громади. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Бодак Нілі Миколаївні необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

7. Надати БОДАК Нілі Миколаївні в оренду терміном на 10 (десять) років земельну 
ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га (кадастровий номер 3520382100:51:000:0967) для 
сінокосіння і випасання худоби за рахунок земель запасу сільськогосподарського 
призначення Олександрійської територіальної громади. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Бодак Нілі Миколаївні необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

8. Надати ПИРОЖЕНКО Людмилі Осипівні в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельну ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га (кадастровий номер 
3520382100:51:000:0971) для сінокосіння і випасання худоби за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної громади. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Пироженко Людмилі Осипівні необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

9. Надати РУДЕНКО Раїсі Василівні в оренду терміном на 10 (десять) років земельну 
ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га (кадастровий номер 3520382100:51:000:1047) для 
сінокосіння і випасання худоби за рахунок земель запасу сільськогосподарського 
призначення Олександрійської територіальної громади. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Руденко Раїсі Василівні необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

10. Надати РУДЕНКО Раїсі Василівні в оренду терміном на 10 (десять) років земельну 
ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га (кадастровий номер 3520382100:51:000:1046) для 
сінокосіння і випасання худоби за рахунок земель запасу сільськогосподарського 
призначення Олександрійської територіальної громади. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Руденко Раїсі Василівні необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

11. Надати МЕЛЕЖИКУ Денису Миколайовичу в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельну ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га (кадастровий номер 
3520382100:51:000:1054) для сінокосіння і випасання худоби за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної громади. 
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Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Мележику Денису Миколайовичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір 
оренди земельної ділянки. 

12. Надати МЕЛЕЖИКУ Денису Миколайовичу в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельну ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га (кадастровий номер 
3520382100:51:000:1053) для сінокосіння і випасання худоби за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної громади. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Мележику Денису Миколайовичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір 
оренди земельної ділянки. 

13. Надати МЕЛЕЖИКУ Денису Миколайовичу в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельну ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га (кадастровий номер 
3520382100:51:000:1051) для сінокосіння і випасання худоби за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної громади. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Мележику Денису Миколайовичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір 
оренди земельної ділянки. 

14. Надати МЕЛЕЖИКУ Денису Миколайовичу в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельну ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га (кадастровий номер 
3520382100:51:000:1050) для сінокосіння і випасання худоби за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної громади. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Мележику Денису Миколайовичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір 
оренди земельної ділянки. 

15. Надати МЕЛЕЖИКУ Денису Миколайовичу в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельну ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га (кадастровий номер 
3520382100:51:000:1055) для сінокосіння і випасання худоби за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної громади. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Мележику Денису Миколайовичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір 
оренди земельної ділянки. 

16. Надати БРАТЧЕНКУ Григорію Миколайовичу в оренду терміном на 10 (десять) 
років земельну ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га (кадастровий номер 
3520382100:51:000:0977) для сінокосіння і випасання худоби за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної громади. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Братченку Григорію Миколайовичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір 
оренди земельної ділянки. 

17. Надати БУДАРНОМУ Юрію Геннадійовичу в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельну ділянку в с. Головківці площею 0,7200 га (кадастровий номер 
3520382100:51:000:1036) для сінокосіння і випасання худоби за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної громади. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Бударному Юрію Геннадійовичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір 
оренди земельної ділянки. 
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18. Надати КОВАЛЕНКО Аллі Миколаївні в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельну ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га (кадастровий номер 
3520382100:51:000:1049) для сінокосіння і випасання худоби за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної громади. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Коваленко Аллі Миколаївні необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

19. Надати КОВАЛЕНКУ Миколі Миколайовичу в оренду терміном на 10 (десять) 
років земельну ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га (кадастровий номер 
3520382100:51:000:1048) для сінокосіння і випасання худоби за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної громади. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Коваленку Миколі Миколайовичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір 
оренди земельної ділянки. 

20. Надати СНІЖКО Світлані Григорівні в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельну ділянку в с. Головківці площею 0,5100 га (кадастровий номер 
3520382100:51:000:1030) для сінокосіння і випасання худоби за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної громади. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Сніжко Світлані Григорівні необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

21. Надати МЕЛАНЧЕНКО Наталії Іванівні в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельну ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га (кадастровий номер 
3520382100:51:000:1010) для сінокосіння і випасання худоби за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної громади. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Меланченко Наталії Іванівні необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

22. Надати СОЛІНСЬКОМУ Петру Івановичу в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельну ділянку в с. Головківці площею 0,2100 га (кадастровий номер 
3520382100:51:000:1031) для сінокосіння і випасання худоби за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної громади. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Солінському Петру Івановичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

23. Надати МЕТКІЙ Ользі Григорівні в оренду терміном на 10 (десять) років земельну 
ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га (кадастровий номер 3520382100:51:000:1070) для 
сінокосіння і випасання худоби за рахунок земель запасу сільськогосподарського 
призначення Олександрійської територіальної громади. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Меткій Ользі Григорівні необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

24. Надати МЕТКІЙ Ользі Григорівні в оренду терміном на 10 (десять) років земельну 
ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га (кадастровий номер 3520382100:51:000:1066) для 
сінокосіння і випасання худоби за рахунок земель запасу сільськогосподарського 
призначення Олександрійської територіальної громади. 
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Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Меткій Ользі Григорівні необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

25. Надати МЕТКОМУ Сергію Вадимовичу в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельну ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га (кадастровий номер 
3520382100:51:000:1068) для сінокосіння і випасання худоби за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної громади. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Меткому Сергію Вадимовичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

26. Надати МЕТКОМУ Сергію Вадимовичу в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельну ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га (кадастровий номер 
3520382100:51:000:1067) для сінокосіння і випасання худоби за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної громади. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Меткому Сергію Вадимовичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

27. Надати КУЗЬМЕНКО Ользі Анатоліївні в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельну ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га (кадастровий номер 
3520382100:51:000:1017) для сінокосіння і випасання худоби за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної громади. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Кузьменко Ользі Анатоліївні необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

28. Надати СІРЕНКУ Віктору Васильовичу в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельну ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га (кадастровий номер 
3520382100:51:000:0970) для сінокосіння і випасання худоби за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної громади. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Сіренку Віктору Васильовичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

29. Надати СІРЕНКУ Віктору Васильовичу в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельну ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га (кадастровий номер 
3520382100:51:000:0974) для сінокосіння і випасання худоби за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної громади. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Сіренку Віктору Васильовичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

30. Надати СІРЕНКУ Віктору Васильовичу в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельну ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га (кадастровий номер 
3520382100:51:000:0969) для сінокосіння і випасання худоби за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної громади. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Сіренку Віктору Васильовичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 
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31. Надати СІРЕНКО Оксані Павлівні в оренду терміном на 10 (десять) років земельну 
ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га (кадастровий номер 3520382100:51:000:1001) для 
сінокосіння і випасання худоби за рахунок земель запасу сільськогосподарського 
призначення Олександрійської територіальної громади. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Сіренко Оксані Павлівні необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

32. Надати СІРЕНКО Оксані Павлівні в оренду терміном на 10 (десять) років земельну 
ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га (кадастровий номер 3520382100:51:000:0999) для 
сінокосіння і випасання худоби за рахунок земель запасу сільськогосподарського 
призначення Олександрійської територіальної громади. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Сіренко Оксані Павлівні необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

33. Надати СІРЕНКО Оксані Павлівні в оренду терміном на 10 (десять) років земельну 
ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га (кадастровий номер 3520382100:51:000:0998) для 
сінокосіння і випасання худоби за рахунок земель запасу сільськогосподарського 
призначення Олександрійської територіальної громади. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Сіренко Оксані Павлівні необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

34. Надати СІРЕНКО Оксані Павлівні в оренду терміном на 10 (десять) років земельну 
ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га (кадастровий номер 3520382100:51:000:0997) для 
сінокосіння і випасання худоби за рахунок земель запасу сільськогосподарського 
призначення Олександрійської територіальної громади. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Сіренко Оксані Павлівні необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

35. Надати КАРПУШИНІЙ Наталії Миколаївні в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельну ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га (кадастровий номер 
3520382100:51:000:1069) для сінокосіння і випасання худоби за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної громади. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Карпушиній Наталії Миколаївні необхідно у 2-місячний термін оформити договір 
оренди земельної ділянки. 

36. Надати МЕЛАНЧЕНКО Наталії Іванівні в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельну ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га (кадастровий номер 
3520382100:51:000:0996) для сінокосіння і випасання худоби за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної громади. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Меланченко Наталії Іванівні необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

37. Надати БЕЗУГЛІЙ Валентині Спиридонівні в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельну ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га (кадастровий номер 
3520382100:51:000:0983) для сінокосіння і випасання худоби за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної громади. 
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Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Безуглій Валентині Спиридонівні необхідно у 2-місячний термін оформити договір 
оренди земельної ділянки. 

38. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 
загальною площею 0,5100 га за адресою: с. Головківка, вул. Затишна, 12 для городництва. 

Надати АБРАМЧУКУ Віктору Михайловичу в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельну ділянку в с. Головківці по вул. Затишній, 12 площею 0,5100 га (кадастровий номер 
3520382100:51:000:1081) для городництва за рахунок земель запасу сільськогосподарського 
призначення Олександрійської територіальної громади. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Абрамчуку Віктору Михайловичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір 
оренди земельної ділянки. 

39. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 
загальною площею 0,2092 га за адресою: с. Головківка, вул. Центральна, 417 для сінокосіння 
і випасання худоби. 

Надати КОРОПЕНКУ Віталію Вікторовичу в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельну ділянку в с. Головківці по вул. Центральній, 417 площею 0,2092 га (кадастровий 
номер 3520382100:51:000:1087) для сінокосіння і випасання худоби за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної громади. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Коропенку Віталію Вікторовичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір 
оренди земельної ділянки. 

40. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 
загальною площею 1,6800 га за адресою: с. Піщаний Брід, вул. Соломко, 1 для сінокосіння і 
випасання худоби. 

Надати ПАВЛОВСЬКІЙ Олені Вадимівні в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельну ділянку в с. Піщаному Броді по вул. Соломко, 1 площею 1,6800 га (кадастровий 
номер 3520383500:55:000:0120) для сінокосіння і випасання худоби за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної громади. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Павловській Олені Вадимівні необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

41. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 
загальною площею 0,3100 га за адресою: с. Піщаний Брід, вул. Шевченка (суміжно з № 5) 
для городництва. 

Надати ПАВЛОВСЬКІЙ Олені Вадимівні в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельну ділянку в с. Піщаному Броді по вул. Шевченка (суміжно з № 5) площею 0,3100 га 
(кадастровий номер 3520383500:55:000:0118) для городництва за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної громади. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Павловській Олені Вадимівні необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

42. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду між 
с. Звенигородкою та с. Марто-Іванівкою під польовими дорогами загальною площею 
2,1338 га. 

Надати сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю «ГІРНИК» 
в оренду терміном на 7 (сім) років земельну ділянку між с. Звенигородкою та с. Марто-
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Іванівкою площею 0,0782 га (кадастровий номер 3510390400:02:000:0277) під польовими 
дорогами, розташованими у масиві земель сільськогосподарського призначення (крім доріг, 
що обмежують масив) за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення 
Олександрійської територіальної громади зі зміною цільового призначення з «16.00. Землі 
запасу» на «01.01. Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва». 

Надати сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю «ГІРНИК» 
в оренду терміном на 7 (сім) років земельну ділянку між с. Звенигородкою та с. Марто-
Іванівкою площею 0,1605 га (кадастровий номер 3510390400:02:000:0276) під польовими 
дорогами, розташованими у масиві земель сільськогосподарського призначення (крім доріг, 
що обмежують масив) за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення 
Олександрійської територіальної громади зі зміною цільового призначення з «16.00. Землі 
запасу» на «01.01. Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва». 

Надати сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю «ГІРНИК» 
в оренду терміном на 7 (сім) років земельну ділянку між с. Звенигородкою та с. Марто-
Іванівкою площею 0,2769 га (кадастровий номер 3510390400:02:000:0278) під польовими 
дорогами, розташованими у масиві земель сільськогосподарського призначення (крім доріг, 
що обмежують масив) за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення 
Олександрійської територіальної громади зі зміною цільового призначення з «16.00. Землі 
запасу» на «01.01. Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва». 

Надати сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю «ГІРНИК» 
в оренду терміном на 7 (сім) років земельну ділянку між с. Звенигородкою та с. Марто-
Іванівкою площею 0,2929 га (кадастровий номер 3510390400:02:000:0281) під польовими 
дорогами, розташованими у масиві земель сільськогосподарського призначення (крім доріг, 
що обмежують масив) за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення 
Олександрійської територіальної громади зі зміною цільового призначення з «16.00. Землі 
запасу» на «01.01. Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва». 

Надати сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю «ГІРНИК» 
в оренду терміном на 7 (сім) років земельну ділянку між с. Звенигородкою та с. Марто-
Іванівкою площею 0,5317 га (кадастровий номер 3510390400:02:000:0282) під польовими 
дорогами, розташованими у масиві земель сільськогосподарського призначення (крім доріг, 
що обмежують масив) за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення 
Олександрійської територіальної громади зі зміною цільового призначення з «16.00. Землі 
запасу» на «01.01. Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва». 

Надати сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю «ГІРНИК» 
в оренду терміном на 7 (сім) років земельну ділянку між с. Звенигородкою та с. Марто-
Іванівкою площею 0,5413 га (кадастровий номер 3510390400:02:000:0283) під польовими 
дорогами, розташованими у масиві земель сільськогосподарського призначення (крім доріг, 
що обмежують масив) за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення 
Олександрійської територіальної громади зі зміною цільового призначення з «16.00. Землі 
запасу» на «01.01. Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва». 

Надати сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю «ГІРНИК» 
в оренду терміном на 7 (сім) років земельну ділянку між с. Звенигородкою та с. Марто-
Іванівкою площею 0,1770 га (кадастровий номер 3510390400:02:000:0284) під польовими 
дорогами, розташованими у масиві земель сільськогосподарського призначення (крім доріг, 
що обмежують масив) за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення 
Олександрійської територіальної громади зі зміною цільового призначення з «16.00. Землі 
запасу» на «01.01. Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва». 

Надати сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю «ГІРНИК» 
в оренду терміном на 7 (сім) років земельну ділянку між с. Звенигородкою та с. Марто-
Іванівкою площею 0,0753 га (кадастровий номер 3510390400:02:000:0275) під польовими 
дорогами, розташованими у масиві земель сільськогосподарського призначення (крім доріг, 
що обмежують масив) за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення 
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Олександрійської територіальної громади зі зміною цільового призначення з «16.00. Землі 
запасу» на «01.01. Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва». 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельних ділянок до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 12%. 

Сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю «Гірник» 
необхідно у 2-місячний термін оформити договори оренди земельних ділянок. 

43. Затвердити проект землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної 
ділянки площею 0,0638 га (кадастровий номер 3510300000:14:636:0022) за адресою: 
м. Олександрія, проїзд Поліграфістів, 6б. 

Змінити цільове призначення земельної ділянки в м. Олександрії по проїзду 
Поліграфістів, 6б  площею 0,0638 га (кадастровий номер 3510300000:14:636:0022), наданої 
для будівництва та  обслуговування комплексу будівель, з «12.08 Для розміщення та 
експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій» на 
«11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості». 

Хачатрян Неллі Геворгівні, Мітішовій Олені Юріївні необхідно протягом 2 місяців 
укласти угоду про внесення змін до договору оренди земельної ділянки.   

44. Внести зміни до пункту 33 рішення міської ради від 14.05.2021 № 192 «Про оренду 
земельних ділянок» щодо зміни площі земельної ділянки з «0,0548 га» на «0,0713 га» та 
викласти даний пункт в редакції:  

«Погодити ЧУМАКУ Григорію Івановичу в оренду терміном до 14.04.2025 місце 
розташування земельної ділянки орієнтовною площею 0,0713 га в м. Олександрії по 
Звенигородському шосе, 8/29 для транспортної інфраструктури (з подальшим об’єднанням з 
земельною ділянкою з кадастровим номером 3510300000:17:615:0043) за рахунок земель 
запасу промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення 
Олександрійської територіальної громади та надати дозвіл на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки. 

Чумаку Григорію Івановичу необхідно у 6-місячний термін оформити проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на 
затвердження». 

45. Надати МАЛИШЕВІЙ Ларисі Вікторівні в оренду терміном на 5 (п’ять) років 
земельну ділянку площею 0,1352 га в м. Олександрії по вул. Козацькій, 120 (кадастровий 
номер 3510300000:11:402:0013) для обслуговування виробничих будівель і споруд за рахунок 
земель запасу промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення Олександрійської територіальної громади. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки. 

Малишевій Ларисі Вікторівні необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

46. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: 
м. Олександрія, Дніпропетровське шосе, 4. 

Надати закритому акціонерному товариству «АГРОАВТОСЕРВІС» в оренду терміном 
на 49 (сорок дев’ять) років земельну ділянку площею 1,5990 га в м. Олександрії по 
Дніпропетровському шосе, 4 (кадастровий номер 3510300000:07:235:9999) для будівництва 
та обслуговування виробничих будівель та споруд за рахунок земель запасу промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення Олександрійської 
територіальної громади. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки. 

Закритому акціонерному товариству «Агроавтосервіс»  необхідно у 2-місячний термін 
оформити договір оренди земельної ділянки. 
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47. Поділити земельну ділянку за адресою: м. Олександрія, вул. 6-го Грудня, 140а та 
надати приватному малому підприємству «СТРОЙМОНТАЖ» дозвіл на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки за адресою: м. Олександрія, 
вул. 6-го Грудня, 140а площею 1,0000 га (кадастровий номер 3510300000:10:457:0001) на дві 
окремих земельних ділянки: 

- площею 0,4912 га, 
- площею 0,5088 га з присвоєнням адреси – вул. 6-го Грудня, 140в для подальшого 

оформлення договору оренди. 
Приватному малому підприємству «Строймонтаж» в 6-місячний термін оформити 

документацію по поділу земельної ділянки та подати її міській раді на затвердження. 
Припинити дію договору оренди від 14.09.2016 (номер запису про інше речове право 

16386297 від 14.09.2016), укладеного з приватним малим підприємством «Строймонтаж» на 
земельну ділянку в м. Олександрії по вул. 6-го Грудня, 140а площею 1,0000 га (кадастровий 
номер 3510300000:10:457:0001). Договір оренди земельної ділянки від 14.09.2016 зняти з 
державної реєстрації до моменту реєстрації в Державному земельному кадастрі 
землевпорядної документації по поділу ділянки.  

Приватному малому підприємству «Строймонтаж» необхідно у 2-місячний термін 
оформити угоду про припинення договору оренди земельної ділянки. 

48. Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 25.08.2016 (номер запису 
про інше речове право 16059242 від 25.08.2016), укладеного з Рудь Галиною 
Володимирівною, в м. Олександрії по пров. Привокзальному, 6а площею 0,1262 га 
(кадастровий номер 3510300000:11:255:0002), у зв’язку з відчуженням нерухомого майна.  

Рудь Галині Володимирівні необхідно протягом 2 місяців укласти угоду про 
припинення договору оренди земельної ділянки. 

Надати товариству з обмеженою відповідальністю «БАЗА+» в оренду терміном на 
49 (сорок дев’ять) років земельну ділянку в м. Олександрії по пров. Привокзальному, 6а 
площею 0,1262 га (кадастровий номер 3510300000:11:255:0002) для обслуговування 
адміністративного приміщення, магазину, кафе за рахунок земель запасу житлової та 
громадської забудови Олександрійської територіальної громади. 

Визначити розмір орендної плати до 31.12.2021 за ставками: 
- 9% від нормативної грошової оцінки для земельної ділянки площею 0,0150 га під кафе 

та торговельним залом, 
- 3% від нормативної грошової оцінки для земельної ділянки площею 0,1112 га під 

господарськими, адміністративними приміщеннями та вільної від забудови ділянки. 
З 01.01.2022 визначити розмір орендної плати за ставкою 12% від нормативної 

грошової оцінки для земельної ділянки площею 0,1262 га. 
Товариству з обмеженою відповідальністю «База+» необхідно у 2-місячний термін 

оформити договір оренди земельної ділянки. 
49. Надати КАПУСТІ Юрію Борисовичу в оренду терміном на 10 (десять) років 

земельну ділянку в с. Головківці площею 0,7200 га (кадастровий номер 
3520382100:51:000:1039) для сінокосіння і випасання худоби за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної громади. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Капусті Юрію Борисовичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

50. Надати БІЛЯКУ Віктору Григоровичу в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельну ділянку в с. Головківці площею 0,7200 га (кадастровий номер 
3520382100:51:000:1035) для сінокосіння і випасання худоби за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної громади. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 
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Біляку Віктору Григоровичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

51. Надати ПОЛТАВЦЕВІЙ Любові Іванівні в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельну ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га (кадастровий номер 
3520382100:51:000:0978) для сінокосіння і випасання худоби за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної громади. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Полтавцевій Любові Іванівні необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

52. Надати БРАТЧЕНКУ Олексію Володимировичу в оренду терміном на 10 (десять) 
років земельну ділянку в с. Головківці площею 0,7200 га (кадастровий номер 
3520382100:51:000:1026) для сінокосіння і випасання худоби за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної громади. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Братченку Олексію Володимировичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір 
оренди земельної ділянки. 

53. Надати БРАТЧЕНКО Любові Олександрівні в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельну ділянку в с. Головківці площею 0,7200 га (кадастровий номер 
3520382100:51:000:1029) для сінокосіння і випасання худоби за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної громади. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Братченко Любові Олександрівні необхідно у 2-місячний термін оформити договір 
оренди земельної ділянки. 

54. Надати РУДЕНКУ Василю Вікторовичу в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельну ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га (кадастровий номер 
3520382100:51:000:1071) для сінокосіння і випасання худоби за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної громади. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Руденку Василю Вікторовичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

55. Надати ПИЛИПЕНКУ Івану Єгоровичу в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельну ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га (кадастровий номер 
3520382100:51:000:0965) для сінокосіння і випасання худоби за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної громади. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Пилипенку Івану Єгоровичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

56. Надати ПИЛИПЕНКУ Ігорю Івановичу в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельну ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га (кадастровий номер 
3520382100:51:000:0964) для сінокосіння і випасання худоби за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної громади. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Пилипенку Ігорю Івановичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

57. Надати СНІЖКУ Віктору Миколайовичу в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельну ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га (кадастровий номер 
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3520382100:51:000:0980) для сінокосіння і випасання худоби за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної громади. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Сніжку Віктору Миколайовичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір 
оренди земельної ділянки. 

58. Надати КРИВОШЕЇ Віталію Володимировичу в оренду терміном на 10 (десять) 
років земельну ділянку в с. Головківці площею 0,7200 га (кадастровий номер 
3520382100:51:000:1033) для сінокосіння і випасання худоби за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної громади. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Кривошеї Віталію Володимировичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір 
оренди земельної ділянки. 

59. Надати РУСКАЛБАЄВУ Сергію Саліховичу в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельну ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га (кадастровий номер 
3520382100:51:000:1022) для сінокосіння і випасання худоби за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної громади. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Рускалбаєву Сергію Саліховичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір 
оренди земельної ділянки. 

60. Надати КУРУПУ Миколі Вікторовичу в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельну ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га (кадастровий номер 
3520382100:51:000:1061) для сінокосіння і випасання худоби за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної громади. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Курупу Миколі Вікторовичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

61. Надати КУРУПУ Миколі Вікторовичу в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельну ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га (кадастровий номер 
3520382100:51:000:1062) для сінокосіння і випасання худоби за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної громади. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Курупу Миколі Вікторовичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

62. Надати КУЗЬМЕНКО Лідії Іванівні в оренду терміном на 10 (десять) років земельну 
ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га (кадастровий номер 3520382100:51:000:0968) для 
сінокосіння і випасання худоби за рахунок земель запасу сільськогосподарського 
призначення Олександрійської територіальної громади. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Кузьменко Лідії Іванівні необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

63. Надати ГУРІ Галині Миколаївні в оренду терміном на 10 (десять) років земельну 
ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га (кадастровий номер 3520382100:51:000:1045) для 
сінокосіння і випасання худоби за рахунок земель запасу сільськогосподарського 
призначення Олександрійської територіальної громади. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 
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Гурі Галині Миколаївні необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

64. Надати ВІННІЧЕНКО Валентині Федорівні в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельну ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га (кадастровий номер 
3520382100:51:000:1043) для сінокосіння і випасання худоби за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної громади. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Вінніченко Валентині Федорівні необхідно у 2-місячний термін оформити договір 
оренди земельної ділянки. 

65. Надати БУДАРНОМУ Станіславу Миколайовичу в оренду терміном на 10 (десять) 
років земельну ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га (кадастровий номер 
3520382100:51:000:1018) для сінокосіння і випасання худоби за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної громади. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Бударному Станіславу Миколайовичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір 
оренди земельної ділянки. 

66. Надати ПИЛИПЕНКУ Олександру Кириловичу в оренду терміном на 10 (десять) 
років земельну ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га (кадастровий номер 
3520382100:51:000:1016) для сінокосіння і випасання худоби за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної громади. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Пилипенку Олександру Кириловичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір 
оренди земельної ділянки. 

67. Надати ФЕДЧЕНКУ Івану Івановичу в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельну ділянку поруч з с. Піщаним Бродом площею 0,3213 га (кадастровий номер 
3520383500:55:000:0122) для городництва за рахунок земель запасу сільськогосподарського 
призначення Олександрійської територіальної громади. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Федченку Івану Івановичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

68. Надати ФЕДЧЕНКО Валентині Миколаївні в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельну ділянку поруч з с. Піщаним Бродом площею 0,5745 га (кадастровий номер 
3520383500:55:000:0121) для городництва за рахунок земель запасу сільськогосподарського 
призначення Олександрійської територіальної громади. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Федченко Валентині Миколаївні необхідно у 2-місячний термін оформити договір 
оренди земельної ділянки. 

69. Погодити КОВАЛЕНКУ Миколі Миколайовичу місце розташування земельної 
ділянки площею 3,0055 га поруч з с. Головківкою (кадастровий номер 
3520382100:02:000:9163) в оренду строком на 10 (десять) років для сінокосіння і випасання 
худоби за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення Олександрійської 
територіальної громади  та надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду. 

Коваленку Миколі Миколайовичу необхідно у 6-місячний термін оформити проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на 
затвердження. 
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70. Погодити СІРЕНКУ Віктору Васильовичу місце розташування земельної ділянки 
орієнтовною площею 1,9838 га в с. Головківці по вул. Центральній в оренду строком на 
2 (два) роки для сінокосіння і випасання худоби за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної громади  та надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду. 

СІРЕНКУ Віктору Васильовичу необхідно у 6-місячний термін оформити проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на 
затвердження. 

71. Надати ДАВИДЮКУ Дмитру Олександровичу в оренду терміном на 10 (десять) 
років земельну ділянку поруч з с. Пустельниковим площею 0,4000 га (кадастровий номер 
3520383500:02:000:0827) для сінокосіння і випасання худоби за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної громади. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Давидюку Дмитру Олександровичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір 
оренди земельної ділянки. 

72. Надати ДАВИДЮКУ Дмитру Олександровичу в оренду терміном на 10 (десять) 
років земельну ділянку поруч з с. Пустельниковим площею 0,4517 га (кадастровий номер 
3520383500:02:000:0834) для сінокосіння і випасання худоби за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної громади. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Давидюку Дмитру Олександровичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір 
оренди земельної ділянки. 

73. Об’єднати земельні ділянки комунальної власності за адресою: вул. Діброви, 2б 
площею 0,3662 га (кадастровий номер 3510300000:10:297:0029) та площею 0,1907 га 
(кадастровий номер 3510300000:10:297:0021) в земельну ділянку площею 0,5569 га 
(кадастровий номер 3510300000:10:297:0034) та затвердити технічну документацію щодо 
об’єднання земельних ділянок за адресою: м. Олександрія, вул. Діброви, 2б. 

Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 25.10.2017 (номер запису про 
інше речове право 22994069 від 25.10.2017), укладеного з Моцним Сергієм Кузьмовичем, в 
м. Олександрії по вул. Діброви, 2б площею 0,1907 га (кадастровий номер 
3510300000:10:297:0021), у зв’язку з об’єднанням земельної ділянки.  

Моцному Сергію Кузьмовичу необхідно протягом 2 місяців укласти угоду про 
припинення договору оренди земельної ділянки. 

Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 28.03.2018 (номер запису про 
інше речове право 25463585 від 28.03.2018), укладеного з Моцним Сергієм Кузьмовичем, в 
м. Олександрії по вул. Діброви, 2б площею 0,3662 га (кадастровий номер 
3510300000:10:297:0029), у зв’язку з об’єднанням земельної ділянки.  

Моцному Сергію Кузьмовичу необхідно протягом 2 місяців укласти угоду про 
припинення договору оренди земельної ділянки. 

Надати МОЦНОМУ Сергію Кузьмовичу в оренду терміном до 25.10.2066 земельну 
ділянку в м. Олександрії по вул. Діброви, 2б площею 0,5569 га (кадастровий номер 
3510300000:10:297:0034) для будівництва та обслуговування будівель та споруд за рахунок 
земель запасу промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення Олександрійської територіальної громади. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 5%. 

Моцному Сергію Кузьмовичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

74. Погодити МАТВІЙЧУК Оксані Миколаївні місце розташування земельної ділянки 
орієнтовною площею 0,1000 га поруч з с. Піщаним Бродом в оренду строком на 10 (десять) 
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років для сінокосіння і випасання худоби за рахунок земель запасу сільськогосподарського 
призначення Олександрійської територіальної громади, а саме: земельної ділянки площею 
0,9458 га (кадастровий номер 3520383500:02:000:0809) та надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду. 

Матвійчук Оксані Миколаївні необхідно у 6-місячний термін оформити проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на 
затвердження. 

75. 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 


