
 
 

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 01.10.2021 № 774, від 21.10.2021 № 797, від 03.11.2021 
№ 838, від __.11.2021 № ___ та висновки постійних комісій міської ради, 

 
МІСЬКА  РАДА  ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: 

сел. Олександрійське, вул. Павла Кравченка, 1а. 
Надати ГРИГОРУ Миколі Вікторовичу в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років 

земельну ділянку за адресою: сел. Олександрійське, вул. Павла Кравченка, 1а площею 
0,1022 га (кадастровий номер 3510345300:50:000:0404) 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. 

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

2. Надати ОМЕЛЬЯНЕНКО Тетяні Іванівні в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельну ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га (кадастровий номер 
3520382100:51:000:1044) 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%. 

Омельяненко Тетяні Іванівні необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

3. Поновити ДЕНИСОВІЙ Нелі Петрівні терміном на 10 (десять) років договір оренди 
земельної ділянки в м. Олександрії по вул. Діброви (біля поліклініки) (кадастровий номер 
3510300000:04:251:0008) площею 0,0028 га, наданої для обслуговування кіоску. 

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

Денисовій Нелі Петрівні необхідно протягом 2 місяців укласти поновлений договір 
оренди земельної ділянки.  
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4. Поновити ДЕНИСОВІЙ Нелі Петрівні терміном на 10 (десять) років договір оренди 
земельної ділянки в м. Олександрії по просп. Соборному (суміжно з будинком № 107) 
(кадастровий номер 3510300000:11:557:0008) площею 0,0024 га, наданої для обслуговування 
павільйону. 

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

Денисовій Нелі Петрівні необхідно протягом 2 місяців укласти поновлений договір 
оренди земельної ділянки.  

5. Поновити ПРОХОРЕНКУ Юрію Вікторовичу терміном на 40 (сорок) років договір 
оренди земельної ділянки в м. Олександрії по вул. Бульварній, 43 (кадастровий номер 
3510300000:04:227:0001) площею 0,1293 га, наданої для обслуговування виробничих 
будівель та споруд. 

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

Прохоренку Юрію Вікторовичу необхідно протягом 2 місяців укласти поновлений 
договір оренди земельної ділянки.  

6. Затвердити проект землеустрою по зміні цільового призначення земельної ділянки в 
м. Олександрії по вул. Пилипа Гриценка, 80. 

Змінити цільове призначення земельної ділянки в м. Олександрії по вул. Пилипа 
Гриценка, 80 площею 0,9587 га (кадастровий номер 3510300000:07:351:0006), наданої для 
будівництва та обслуговування виробничих і адміністративних будівель та споруд, з «01.01 
Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва» на «11.02 Для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості».  

Куцаєву Віктору Олексійовичу необхідно у 2-місячний термін оформити угоду про 
внесення змін до договору оренди земельної ділянки. 

7. Погодити ХАЧАТРЯН Неллі Геворгівні, МІТІШОВІЙ Олені Юріївні в оренду 
терміном на 49 років місце розташування земельної ділянки орієнтовною площею 0,0064 га в 
м. Олександрії по проїзду Поліграфістів  (біля будівлі № 6б) для будівництва об’єктів 
енергетичної інфраструктури (для будівництва, експлуатації та обслуговування 
трансформаторної підстанції) 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. 

Хачатрян Неллі Геворгівні, Мітішовій Олені Юріївні необхідно у 6-місячний термін 
оформити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати його міській 
раді на затвердження. 

8. Затвердити технічну документацію щодо відведення земельної ділянки в 
м. Олександрії по вул. Ціолковського, 55.  

Надати КУЗЬМІНУ Андрію Леонідовичу в оренду терміном на 5 (п’ять) років земельну 
ділянку в м. Олександрії по вул. Ціолковського, 55 площею 0,0591 га (кадастровий номер 
3510300000:09:370:0016) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель запасу житлової та 
громадської забудови Олександрійської територіальної громади. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 0,06% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки. 

Кузьміну Андрію Леонідовичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір 
оренди земельної ділянки. 

9. Поновити приватному підприємству «КСІМ» терміном до 31.12.2022 договір оренди 
земельної ділянки в м. Олександрії по просп. Соборному (біля будинку № 107) (кадастровий 
номер 3510300000:11:557:0002) площею 0,0046 га, наданої для обслуговування павільйону. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 12% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки. 
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Приватному підприємству «КСІМ» необхідно протягом 2 місяців укласти поновлений 
договір оренди земельної ділянки.  

10. Поновити приватному підприємству «КСІМ» терміном до 31.12.2022 договір 
оренди земельної ділянки в м. Олександрії по просп. Соборному (біля гімназії № 1 на 
автобусній зупинці) (кадастровий номер 3510300000:03:202:0004) площею 0,0028 га, наданої 
для обслуговування павільйону. 

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

Приватному підприємству «КСІМ» необхідно протягом 2 місяців укласти поновлений 
договір оренди земельної ділянки.  

11. Поновити приватному підприємству «КСІМ» терміном на 10 (десять) років договір 
оренди земельної ділянки в м. Олександрії по вул. Першотравневій (суміжно з житловим 
будинком № 57) (кадастровий номер 3510300000:04:209:0034) площею 0,0023 га, наданої для 
обслуговування павільйону. 

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

Приватному підприємству «КСІМ» необхідно протягом 2 місяців укласти поновлений 
договір оренди земельної ділянки.  

12. Поновити приватному підприємству «КСІМ» терміном до 31.12.2022 договір 
оренди земельної ділянки в м. Олександрії по просп. Соборному (на автобусній зупинці біля 
житлового будинку № 98) (кадастровий номер 3510300000:10:437:0007) площею 0,0012 га, 
наданої для обслуговування кіоску. 

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

Приватному підприємству «КСІМ» необхідно протягом 2 місяців укласти поновлений 
договір оренди земельної ділянки.  

13. Поновити приватному підприємству «КСІМ» терміном на 10 (десять) років договір 
оренди земельної ділянки в м. Олександрії по вул. Героїв Сталінграда, 14б (кадастровий 
номер 3510300000:12:588:0011) площею 0,0048 га, наданої для обслуговування павільйону. 

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

Приватному підприємству «КСІМ» необхідно протягом 2 місяців укласти поновлений 
договір оренди земельної ділянки.  

14. Поновити приватному підприємству «КСІМ» терміном на 10 (десять) років договір 
оренди земельної ділянки в м. Олександрії по вул. Григорія Усика (на існуючій автобусній 
зупинці суміжно з магазином «Бумеранг») (кадастровий номер 3510300000:11:300:0013) 
площею 0,0006 га, наданої для обслуговування кіоску. 

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

Приватному підприємству «КСІМ» необхідно протягом 2 місяців укласти поновлений 
договір оренди земельної ділянки.  

15. Поновити приватному підприємству «КСІМ» терміном на 10 (десять) років договір 
оренди земельної ділянки в м. Олександрії по вул. Перспективній (суміжно з житловим 
будинком № 8) (кадастровий номер 3510300000:10:369:0018) площею 0,0017 га, наданої для 
обслуговування павільйону. 

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

Приватному підприємству «КСІМ» необхідно протягом 2 місяців укласти поновлений 
договір оренди земельної ділянки.  

16. Поновити приватному підприємству «КСІМ» терміном на 10 (десять) років договір 
оренди земельної ділянки в м. Олександрії по вул. 6-го Грудня (біля житлового будинку  
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№ 143) (кадастровий номер 3510300000:10:540:0020) площею 0,0048 га, наданої для 
обслуговування павільйону. 

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

Приватному підприємству «КСІМ» необхідно протягом 2 місяців укласти поновлений 
договір оренди земельної ділянки.  

17. Поновити приватному підприємству «КСІМ» терміном на 10 (десять) років договір 
оренди земельної ділянки в м. Олександрії по просп. Будівельників (на існуючій зупинці 
«Будинок культури») (кадастровий номер 3510300000:09:447:0003) площею 0,0025 га, 
наданої для обслуговування павільйону. 

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

Приватному підприємству «КСІМ» необхідно протягом 2 місяців укласти поновлений 
договір оренди земельної ділянки.  

18. Поновити приватному підприємству «КСІМ» терміном на 10 (десять) років договір 
оренди земельної ділянки в м. Олександрії по вул. Героїв Сталінграда (біля будинку № 31) 
(кадастровий номер 3510300000:11:502:0004) площею 0,0012 га, наданої для обслуговування 
кіоску. 

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

Приватному підприємству «КСІМ» необхідно протягом 2 місяців укласти поновлений 
договір оренди земельної ділянки.  

19. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 2 рішення міської ради  
від 26.02.2021 № 125 «Про оренду земельних ділянок» у зв’язку з переходом на нового 
власника нерухомого майна зобов’язань за договором оренди від 10.05.2019 (номер запису 
про інше речове право 31565251 від 10.05.2019) земельної ділянки в м. Олександрії по  
вул. Пилипа Гриценка, 64 площею 1,4914 га (кадастровий номер 3510300000:07:266:0002).  

20. Надати товариству з обмеженою відповідальністю «ПОБУТ» та товариству з 
обмеженою відповідальністю «ІНТЕГРАЛ» в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років 
земельну ділянку в м. Олександрії по просп. Соборному, 162а площею 0,2883 га 
(кадастровий номер 3510300000:10:565:0025) для будівництва та обслуговування комплексу 
будівель за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської 
територіальної громади. 

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

Товариству з обмеженою відповідальністю «Побут» та товариству з обмеженою 
відповідальністю «Інтеграл» необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

21. Надати СІРЕНКУ Роману Васильовичу в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельну ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га (кадастровий номер 
3520382100:51:000:0972) 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 Роману Васильовичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

22. Надати АРТЕМЕНКО Марині Миколаївні в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельну ділянку в с. Головківці площею 0,7200 га (кадастровий номер 
3520382100:51:000:1032) 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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Артеменко Марині Миколаївні необхідно у 2-місячний термін оформити договір 
оренди земельної ділянки. 

23. Поновити фермерському господарству «ЗАДЕСЕНЕЦЬ» терміном на 10 (десять) 
років договір оренди земельної ділянки поруч з с. Піщаним Бродом (кадастровий номер 
3520383500:02:000:9002) площею 19,4221 га, наданої для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. 

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

Фермерському господарству «Задесенець» необхідно протягом 2 місяців укласти 
поновлений договір оренди земельної ділянки.  

24. Поновити фермерському господарству «КУДРЯ» терміном на 7 (сім) років договір 
оренди земельної ділянки в м. Олександрії (кадастровий номер 3510300000:14:784:0001) 
площею 44,4639 га, наданої для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

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

Фермерському господарству «Кудря» необхідно протягом 2 місяців укласти 
поновлений договір оренди земельної ділянки.  

25. Поновити фермерському господарству «КУДРЯ» терміном на 7 (сім) років договір 
оренди земельної ділянки в м. Олександрії (кадастровий номер 3510300000:14:710:0001) 
площею 12,7236 га, наданої для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

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

Фермерському господарству «Кудря» необхідно протягом 2 місяців укласти 
поновлений договір оренди земельної ділянки.  

26. Внести зміни до пункту 13 рішення міської ради від 31.07.2018 № 541 «Про оренду 
земельних ділянок» щодо передачі Кошеленку Олександру Вікторовичу в оренду земельної 
ділянки площею 0,4827 га в м. Олександрії по Звенигородському шосе, 4/4, а саме:  

- змінити термін оренди з «1 (один) рік» на «49 (сорок дев’ять)  років»; 
- змінити орендну ставку з «3% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки» на 

«3% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 12%».   
27. Відмовити товариству з обмеженою відповідальністю «АВТОТЕХПРОМ» у 

погодженні на тимчасове розміщення майданчика для автостоянки для тимчасового 
зберігання автотранспорту  на орендованій земельній ділянці за адресою: м. Олександрія, 
вул. Григорія Усика, 53 (кадастровий номер 3510300000:11:271:0032), наданій для 
будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-
прибудованим магазином, так як дане використання суперечить пункту 30 договору оренди 
від 21.11.2015. 

28. Внести зміни до пункту 29 рішення міської ради від 31.08.2021 № 273 «Про оренду 
земельних ділянок» щодо уточнення кадастрового номеру земельної ділянки та викласти 
його в редакції:  

«Надати ДЕРДАКУ Олександру Степановичу в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельну ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га (кадастровий номер 
3520382100:51:000:1013) для сінокосіння та 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%. 

Дердаку Олександру Степановичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір 
оренди земельної ділянки». 

29. Внести зміни до пункту 30 рішення міської ради від 31.08.2021 № 273 «Про оренду 
земельних ділянок» щодо уточнення кадастрового номеру земельної ділянки та викласти 
його в редакції:  
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«Надати ДЕРДАК Надії Еммануїлівні в оренду терміном на 10 (десять) років земельну 
ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га (кадастровий номер 3520382100:51:000:1012) для 
сінокосіння та 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%. 

Дердак Надії Еммануїлівні необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки». 

30. Внести зміни до пункту 31 рішення міської ради від 31.08.2021 № 273 «Про оренду 
земельних ділянок» щодо уточнення кадастрового номеру земельної ділянки та викласти 
його в редакції:  

«Надати КОЛІСНИК Марії Сидорівні в оренду терміном на 10 (десять) років земельну 
ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га (кадастровий номер 3520382100:51:000:1011) для 
сінокосіння та 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%. 

Колісник Марії Сидорівні необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки». 

31. Внести зміни до пункту 34 рішення міської ради від 31.08.2021 № 273 «Про оренду 
земельних ділянок» щодо уточнення кадастрового номеру земельної ділянки та викласти 
його в редакції:  

«Надати АНТОНЕНКО Ніні Петрівні в оренду терміном на 10 (десять) років земельну 
ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га (кадастровий номер 3520382100:51:000:1056) для 
сінокосіння та 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%. 

Антоненко Ніні Петрівні необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки». 

32. Внести зміни до пункту 36 рішення міської ради від 31.08.2021 № 273 «Про оренду 
земельних ділянок» щодо уточнення кадастрового номеру земельної ділянки та викласти 
його в редакції:  

«Надати ГУГЛЕНКУ Віктору Васильовичу в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельну ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га (кадастровий номер 
3520382100:51:000:1021) для сінокосіння та 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%. 

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

33. Внести зміни до пункту 27 рішення міської ради від 31.08.2021 № 273 «Про оренду 
земельних ділянок» щодо уточнення кадастрового номеру земельної ділянки та викласти 
його в редакції:  

«Надати НАГОРНОМУ Миколі Юхимовичу в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельну ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га (кадастровий номер 
3520382100:51:000:0984) для сінокосіння та 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%. 

Нагорному Миколі Юхимовичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір 
оренди земельної ділянки». 
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34. Внести зміни до пункту 35 рішення міської ради від 31.08.2021 № 273 «Про оренду 
земельних ділянок» щодо уточнення кадастрового номеру земельної ділянки та викласти 
його в редакції:  

«Надати НАГОРНОМУ Миколі Юхимовичу в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельну ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га (кадастровий номер 
3520382100:51:000:1065) для сінокосіння та 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%. 

Нагорному Миколі Юхимовичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір 
оренди земельної ділянки». 

35. Внести зміни до пункту 38 рішення міської ради від 31.08.2021 № 273 «Про оренду 
земельних ділянок» щодо уточнення кадастрового номеру земельної ділянки та викласти 
його в редакції:  

«Надати НАГОРНОМУ Миколі Юхимовичу в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельну ділянку в с. Головківці площею 0,7200 га (кадастровий номер 
3520382100:51:000:1037) для сінокосіння та 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%. 

Нагорному Миколі Юхимовичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір 
оренди земельної ділянки». 

36. Затвердити технічну документацію щодо встановлення (відведення) меж земельної 
ділянки в с. Головківці по вул. Центральній, 102б.  

Надати ЗАПАРІЙ Тетяні Анатоліївні в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років 
земельну ділянку в с. Головківці по вул. Центральній, 102б площею 0,1665 га (кадастровий 
номер 3520382100:51:000:0933) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі за 
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської територіальної 
громади. 

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

Запарій Тетяні Анатоліївні необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

37. Внести зміни до пункту 29 рішення міської ради від 14.05.2021 № 192 «Про оренду 
земельних ділянок» щодо передачі Цуркан Аллі Миколаївні в оренду земельної ділянки 
площею 0,0411 га (кадастровий номер 3510300000:11:300:0020) в м. Олександрії на 
пл. Соборній, 27е, а саме: змінити орендну ставку з «12% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки» на «12% від нормативної грошової оцінки для земельної ділянки  
площею 0,0042 га та 3% від нормативної грошової оцінки для земельної ділянки  площею 
0,0369 га».   

38. Поновити ЯРЕМЕНКУ Олегу Васильовичу терміном на 10 (десять) років договір 
оренди земельної ділянки в м. Олександрії по вул. Садовій (суміжно з будинком № 12) 
(кадастровий номер 3510300000:11:326:0018) площею 0,0024 га, наданої для обслуговування 
павільйону. 

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

Яременку Олегу Васильовичу необхідно протягом 2 місяців укласти поновлений 
договір оренди земельної ділянки.  

39. Погодити приватному акціонерному товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  
місце розташування земельних ділянок орієнтовною загальною площею 0,0140 га, а саме: 
ділянка під КТП площею 0,0030 га та 11 ділянок площею 0,0010 га кожна під опори (землі 
вулиць, набережних, площ) в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років для розміщення, 
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будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної 
та теплової енергії (під ПЛ-6кВ до проектованої КТП по вул. Григорія Волкова в 
м. Олександрії) за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської міської ради та надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок в оренду. 

Приватному акціонерному товариству «Кіровоградобленерго» необхідно у 6-місячний 
термін оформити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду та 
подати на затвердження міської ради. 

40. Погодити ПИСКУН Тетяні Олексіївні місце розташування земельної ділянки 
орієнтовною площею 0,3729 га в оренду терміном на 10 (десять) років для городництва в 
с. Головківці по вул. Центральній (суміжно з житловим будинком № 255) за рахунок земель 
запасу сільськогосподарського призначення Олександрійської міської ради та надати дозвіл 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду.  

Пискун Тетяні Олексіївні необхідно у 6-місячний термін оформити проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду та надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду. 

41. Внести зміни до пункту 45 рішення міської ради від 31.08.2021 № 273 «Про оренду 
земельних ділянок» щодо уточнення імені по батькові орендаря і ставки та викласти його в 
редакції: 

«Затвердити технічну документацію щодо відведення земельної ділянки в  
м. Олександрії по вул. Озерній, 3.  

Надати ХОРУНЖОМУ Олегу Леонтійовичу в оренду терміном на 1 (один) рік земельну 
ділянку в м. Олександрії по вул. Озерній, 3 площею 0,0515 га (кадастровий номер 
3510300000:14:606:0010) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель запасу житлової та 
громадської забудови Олександрійської територіальної громади. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 0,06% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки. 

Хорунжому Олегу Леонтійовичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір 
оренди земельної ділянки». 

42. Погодити приватному акціонерному товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  
місце розташування земельних ділянок орієнтовною загальною площею 0,0073 га, а саме: 
ділянка під КТП площею 0,0009 га та 7 ділянок площами 0,0019 га, 0,0004 га, 0,0004 га, 
0,0011 га, 0,0004 га, 0,0011 га, 0,0011 га під опори (землі вулиць, набережних, площ) в оренду 
строком на 49 (сорок дев’ять) років для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії (під 
проектовану КТП 10/0,4 кВ та проектовану повітряну лінію ПЛ 10 кВ) біля вул. Корнійчука в 
м. Олександрії за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської 
міської ради та надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок в оренду. 

Приватному акціонерному товариству «Кіровоградобленерго» необхідно у 6-місячний 
термін оформити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду та 
надати його міській раді на затвердження. 

43. Погодити приватному акціонерному товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  
місце розташування земельних ділянок орієнтовною загальною площею 0,0470 га, а саме: 
ділянка під КТП площею 0,0030 га, ділянка під ЩТП площею 0,0030 га та 41 ділянка 
площею 0,0010 га кожна під опори (землі вулиць, набережних, площ) в оренду строком на 
49 (сорок дев’ять) років для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії (під КТП № 1306 та 
повітряну лінію ПЛ-04) в с. Марто-Іванівці за рахунок земель запасу житлової та громадської 
забудови Олександрійської міської ради та надати дозвіл на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок в оренду. 
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Приватному акціонерному товариству «Кіровоградобленерго» необхідно у 6-місячний 
термін оформити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду та 
надати його міській раді на затвердження. 

44. Погодити приватному акціонерному товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  
місце розташування земельних ділянок орієнтовною загальною площею 0,0200 га, а саме: 
ділянка під КТП площею 0,0030 га та 17 ділянок площею 0,0010 га кожна під опори (землі 
вулиць, набережних, площ) в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років для розміщення, 
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної 
та теплової енергії (під КТП № 1128 та повітряну лінію ПЛ-04) по вул. Трудових Резервів в 
м. Олександрії за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської 
міської ради та надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок в оренду. 

Приватному акціонерному товариству «Кіровоградобленерго» необхідно у 6-місячний 
термін оформити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду та 
надати його міській раді на затвердження. 

45. Погодити приватному акціонерному товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  
місце розташування земельних ділянок орієнтовною загальною площею 0,1030 га, а саме: 
ділянка під ЩТП площею 0,0030 га та ділянка площею 0,1000 га під кабельну лінію (землі 
вулиць, набережних, площ) в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років для розміщення, 
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної 
та теплової енергії (під КТП № 1017 та повітряну лінію ПЛ-04) по вул. Трудових Резервів та 
вул. Чайковського в м. Олександрії за рахунок земель запасу житлової та громадської 
забудови Олександрійської міської ради та надати дозвіл на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок в оренду. 

Приватному акціонерному товариству «Кіровоградобленерго» необхідно у 6-місячний 
термін оформити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду та 
надати його міській раді на затвердження. 

46. Погодити приватному акціонерному товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  
місце розташування земельних ділянок орієнтовною загальною площею 0,0054 га, а саме: 
ділянка під КТП площею 0,0042 га та ділянка площею 0,0012 га під опору (землі вулиць, 
набережних, площ) в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років для розміщення, 
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної 
та теплової енергії (під КТП 10/0,4 кВ та опору повітряної лінії ПЛ 10 кВ) по вул. Іванівській 
в м. Олександрії за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської міської ради та надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок в оренду. 

Приватному акціонерному товариству «Кіровоградобленерго» необхідно у 6-місячний 
термін оформити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду та 
надати його міській раді на затвердження. 

47. Погодити приватному акціонерному товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  
місце розташування земельної ділянки орієнтовною площею 0,0009 га (землі вулиць, 
набережних, площ) в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років для розміщення, 
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної 
та теплової енергії (під КТПс) на розі вул. Шевченка та вул. В.Сухомлинського в 
м. Олександрії за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської 
міської ради та надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду. 

Приватному акціонерному товариству «Кіровоградобленерго» необхідно у 6-місячний 
термін оформити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду та надати 
його міській раді на затвердження. 

48. Погодити приватному акціонерному товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  
місце розташування земельної ділянки орієнтовною площею 0,0009 га (землі вулиць, 
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набережних, площ) в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років для розміщення, 
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної 
та теплової енергії (під КТПс) на розі вул. Павла Кравченка в сел. Олександрійському та 
Новопразького шосе (Т1205) за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської міської ради та надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду. 

Приватному акціонерному товариству «Кіровоградобленерго» необхідно у 6-місячний 
термін оформити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду та надати 
його міській раді на затвердження. 

49. Погодити приватному акціонерному товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  
місце розташування земельних ділянок орієнтовною загальною площею 0,0050 га, а саме: 
ділянка під КТП площею 0,0040 га та ділянка площею 0,0010 га під опору (землі вулиць, 
набережних, площ) в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років для розміщення, 
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної 
та теплової енергії (під КТП № 1096 та опору повітряної лінії ПЛ-04) по вул. Іванівській в 
м. Олександрії за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської 
міської ради та надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок в оренду. 

Приватному акціонерному товариству «Кіровоградобленерго» необхідно у 6-місячний 
термін оформити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду та 
надати його міській раді на затвердження. 

50. Погодити приватному акціонерному товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  
місце розташування земельних ділянок орієнтовною загальною площею 0,0330 га, а саме: 
ділянка під ЩТП площею 0,0030 га та ділянка площею 0,0300 га під кабельну лінію (землі 
вулиць, набережних, площ) в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років для розміщення, 
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної 
та теплової енергії (під КТП № 1309 та повітряну лінію ПЛ-04) по вул. Шкільній в 
с. Звенигородці за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської міської ради та надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок в оренду. 

Приватному акціонерному товариству «Кіровоградобленерго» необхідно у 6-місячний 
термін оформити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду та 
надати його міській раді на затвердження. 

51. Погодити приватному акціонерному товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  
місце розташування земельної ділянки орієнтовною площею 0,0030 га (землі вулиць, 
набережних, площ) в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років для розміщення, 
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної 
та теплової енергії (під ЩТП) по вул. Леоніда Коваленка в м. Олександрії за рахунок земель 
запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради та надати дозвіл на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду. 

Приватному акціонерному товариству «Кіровоградобленерго» необхідно у 6-місячний 
термін оформити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду та надати 
його міській раді на затвердження. 

52. Погодити приватному акціонерному товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  
місце розташування земельної ділянки орієнтовною площею 0,0030 га (землі вулиць, 
набережних, площ) в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років для розміщення, 
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної 
та теплової енергії (під КТП) по вул. Садовій в м. Олександрії за рахунок земель запасу 
житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради та надати дозвіл на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду. 
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Приватному акціонерному товариству «Кіровоградобленерго» необхідно у 6-місячний 
термін оформити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду та надати 
його міській раді на затвердження. 

53. Погодити приватному акціонерному товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  
місце розташування земельної ділянки орієнтовною площею 0,0030 га (землі вулиць, 
набережних, площ) в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років для розміщення, 
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної 
та теплової енергії (під ЩТП) в районі вул. Ватутіна в м. Олександрії за рахунок земель 
запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради та надати дозвіл на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду. 

Приватному акціонерному товариству «Кіровоградобленерго» необхідно у 6-місячний 
термін оформити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду та надати 
його міській раді на затвердження. 

54. Погодити приватному акціонерному товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  
місце розташування земельної ділянки орієнтовною площею 0,0029 га (землі вулиць, 
набережних, площ) в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років для розміщення, 
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної 
та теплової енергії (під КТПс) на розі вул. Миру та вул. Червоної в м. Олександрії за рахунок 
земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради та надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду. 

Приватному акціонерному товариству «Кіровоградобленерго» необхідно у 6-місячний 
термін оформити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду та надати 
його міській раді на затвердження. 

55. Погодити приватному акціонерному товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  
місце розташування земельної ділянки орієнтовною площею 0,0030 га (землі вулиць, 
набережних, площ) в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років для розміщення, 
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної 
та теплової енергії (під ЩТП) по вул. Багратіона в м. Олександрії за рахунок земель запасу 
житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради та надати дозвіл на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду. 

Приватному акціонерному товариству «Кіровоградобленерго» необхідно у 6-місячний 
термін оформити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду та надати 
його міській раді на затвердження. 

56. Погодити приватному акціонерному товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  
місце розташування земельної ділянки орієнтовною площею 0,0030 га (землі вулиць, 
набережних, площ) в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років для розміщення, 
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної 
та теплової енергії (під КТП) по вул. Перспективній в м. Олександрії за рахунок земель 
запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради та надати дозвіл на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду. 

Приватному акціонерному товариству «Кіровоградобленерго» необхідно у 6-місячний 
термін оформити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду та надати 
його міській раді на затвердження. 

57. Погодити приватному акціонерному товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  
місце розташування земельної ділянки орієнтовною площею 0,0030 га (землі вулиць, 
набережних, площ) в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років для розміщення, 
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної 
та теплової енергії (під КТП) по вул. Анатолія Кохана в м. Олександрії за рахунок земель 
запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради та надати дозвіл на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду. 
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Приватному акціонерному товариству «Кіровоградобленерго» необхідно у 6-місячний 
термін оформити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду та надати 
його міській раді на затвердження. 

58. Поновити КОЗАКОВІЙ Олені Вікторівні терміном до 31.12.2022 договір оренди 
земельної ділянки в м. Олександрії по просп. Соборному (суміжно з кафе «Радуга») 
(кадастровий номер 3510300000:11:499:0012) площею 0,0027 га, наданої для обслуговування 
павільйону. 

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

Козаковій Олені Вікторівні необхідно протягом 2 місяців укласти поновлений договір 
оренди земельної ділянки.  

59. Затвердити товариству з обмеженою відповідальністю «АГРОФІРМА «ДИМПРО» 
проект землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та 
впорядкування угідь, для переведення частини орендованої на підставі договору оренди від 
25.06.2008 № 040838000008 (номер запису про інше речове право 26355195 від 24.05.2018) 
земельної ділянки з кадастровим номером 3520382100:02:000:9002 площею 20,0 га до 
багаторічних насаджень (садів)  із загальної площі 59,0188 га. 

Товариству з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Димпро» необхідно протягом 
2 місяців оформити відповідні зміни до договору оренди земельної ділянки.  

60. Надати МАРКОВУ Дмитру Андрійовичу дозвіл на розробку технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки для 
обслуговування будівель і споруд площею 0,6061 га за адресою: м. Олександрія, вул. Героїв 
Сталінграда, 28, яка знаходилася у  користуванні Маркова Андрія Васильовича на підставі 
державного акта на право постійного користування землею серії КР № 12 від 30.11.1998. 

Встановити, що площа вищевказаної земельної ділянки буде визначена після 
встановлення в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки. 

Маркову Дмитру Андрійовичу необхідно протягом 6 місяців оформити технічні 
документи по визначенню меж земельної ділянки та вжити заходи щодо оформлення 
речових прав на право користування земельною ділянкою. 

61. Відмовити СОКОЛЕНКУ Сергію Анатолійовичу у встановленні до 31.12.2021 
орендної ставки за оренду земельної ділянки за адресою: м. Олександрія, Звенигородське 
шосе, 4/2 площею 0,4270 га (кадастровий номер 3510300000:16:708:0003), наданої для 
будівництва та обслуговування будівель та споруд, у розмірі 1% від нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки. 

62. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки з кадастровим 
номером 3520383500:02:000:0848 в с. Гайку.  

Надати МУТИЦІ Валентині Георгіївні в оренду терміном на 10 (десять) років земельну 
ділянку в с. Гайку площею 1,6187 га (кадастровий номер 3520383500:02:000:0848) 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%. 

Мутиці Валентині Георгіївні необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

63. Надати ОМЕЛЬЯНЕНКУ Юрію Васильовичу 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%. 

Омельяненку Юрію Васильовичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір 
оренди земельної ділянки. 
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64. Надати КУРУПУ Віктору Миколайовичу в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельну ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га (кадастровий номер 
3520382100:51:000:1020) 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 Віктору Миколайовичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір 
оренди земельної ділянки. 

65. Погодити КОЗИР Наталії Станіславівні місце розташування земельної ділянки 
площею 3,2220 га в с. Ізмайлівці 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. 

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

66. Погодити СЕМЕНЦЮ Леоніду Миколайовичу місце розташування земельної 
ділянки площею 0,9283 га біля с. Пустельникового 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. 

Семенцю Леоніду Миколайовичу необхідно у 6-місячний термін оформити проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на 
затвердження. 

67. Погодити СОКУР Ірині Григорівні місце розташування земельної ділянки площею 
0,6000 га в с. Головківці по вул. Миру 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. 

Сокур Ірині Григорівні необхідно у 6-місячний термін оформити проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки та надати його міській раді на затвердження. 

68. Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 05.06.2019 (номер запису 
про інше речове право 31858628 від 05.06.2019), укладеного з Лебедем Ігорем Вікторовичем, 
в м. Олександрії по вул. Братській, 88 площею 0,5626 га (кадастровий номер 
3510300000:11:392:0028), у зв’язку з відчуженням нерухомого майна.  

Лебедю Ігорю Вікторовичу необхідно протягом 2 місяців укласти угоду про 
припинення договору оренди земельної ділянки. 

Надати товариству з обмеженою відповідальністю «ЮВК ПРОМ» в оренду терміном на 
49 (сорок дев’ять) років земельну ділянку в м. Олександрії по вул. Братській, 88 площею 
0,5626 га (кадастровий номер 3510300000:11:392:0028) для будівництва та обслуговування 
будівель за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської 
територіальної громади. 

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

Товариству з обмеженою відповідальністю «ЮВК ПРОМ» необхідно у 2-місячний 
термін оформити договір оренди земельної ділянки. 

69. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: 
м. Олександрія, Куколівське шосе, 5. 

Надати товариству з обмеженою відповідальністю «РТ-ГРУП» в оренду терміном на 
49 (сорок дев’ять) років земельну ділянку площею 2,0348 га в м. Олександрії по 
Куколівському шосе, 5 (кадастровий номер 3510300000:07:254:0019) для будівництва та 
обслуговування виробничих будівель та споруд за рахунок земель запасу промисловості, 



14 

транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення Олександрійської 
територіальної громади. 

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

Товариству з обмеженою відповідальністю «РТ-ГРУП» необхідно у 2-місячний термін 
оформити договір оренди земельної ділянки. 

70. Надати КАПУСТІ Юрію Борисовичу в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельну ділянку в с. Головківці площею 0,7200 га (кадастровий номер 
3520382100:51:000:1035) 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%. 

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

71. Надати КАПУСТІ Вірі Петрівні в оренду терміном на 10 (десять) років земельну 
ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га (кадастровий номер 3520382100:51:000:0962) 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 Вірі Петрівні необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

72. Внести зміни до пункту 48 рішення міської ради від 05.10.2021 № 307 «Про оренду 
земельних ділянок» щодо уточнення кадастрового номера та викласти його в редакції: 

«Надати КАПУСТІ Юрію Борисовичу в оренду терміном на 10 (десять) років земельну 
ділянку в с. Головківці площею 0,7200 га (кадастровий номер 3520382100:51:000:1037) 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». 

73. Внести зміни до пункту 51 рішення міської ради від 05.10.2021 № 307 «Про оренду 
земельних ділянок» щодо уточнення кадастрового номера та викласти його в редакції: 

«Надати БРАТЧЕНКУ Олексію Володимировичу в оренду терміном на 10 (десять) 
років земельну ділянку в с. Головківці площею 0,7200 га (кадастровий номер 
3520382100:51:000:1038) 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». 

74. Внести зміни до пункту 52 рішення міської ради від 05.10.2021 № 307 «Про оренду 
земельних ділянок» щодо уточнення кадастрового номера та викласти його в редакції: 

«Надати БРАТЧЕНКО Любові Олександрівні в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельну ділянку в с. Головківці площею 0,7200 га (кадастровий номер 
3520382100:51:000:1039) 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%. 

Братченко Любові Олександрівні необхідно у 2-місячний термін оформити договір 
оренди земельної ділянки». 
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75. Погодити приватному акціонерному товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  
відведення земельної ділянки загальною площею 0,0043 га під КТП № 1137 в м. Олександрії 
по пров. Волховському, 22 (кадастровий номер 3510300000:12:617:0014) в оренду строком на 
49 (сорок дев’ять) років для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії за рахунок земель запасу 
житлової та громадської забудови Олександрійської територіальної громади та надати дозвіл 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду зі зміною 
цільового призначення. 

Приватному акціонерному товариству «Кіровоградобленерго» необхідно у 6-місячний 
термін оформити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду зі зміною 
цільового призначення та надати його міській раді на затвердження. 

76. Погодити приватному акціонерному товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  
відведення земельної ділянки загальною площею 0,0034 га під КТП № 1143 в м. Олександрії 
по пров. Волховському, 22 (кадастровий номер 3510300000:12:617:0013) в оренду строком на 
49 (сорок дев’ять) років для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії за рахунок земель запасу 
житлової та громадської забудови Олександрійської територіальної громади та надати дозвіл 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду зі зміною 
цільового призначення. 

Приватному акціонерному товариству «Кіровоградобленерго» необхідно у 6-місячний 
термін оформити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду зі зміною 
цільового призначення та надати його міській раді на затвердження. 

77. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 
за адресою: м. Олександрія, вул. 6-го Грудня, 140а площею 1,0000 га. 

Надати ЗІНКЕВИЧУ Олександру Сергійовичу в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) 
років земельну ділянку площею 0,4912 га в м. Олександрії по вул. 6-го Грудня, 140в 
(кадастровий номер 3510300000:10:457:0006) для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку за рахунок земель запасу житлової та громадської 
забудови Олександрійської територіальної громади. 

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

Зінкевичу Олександру Сергійовичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір 
оренди земельної ділянки. 

78. Погодити ЗІНКЕВИЧУ Олександру Сергійовичу зміну цільового призначення 
земельної ділянки площею 0,4912 га в м. Олександрії по вул. 6-го Грудня, 140в (кадастровий 
номер 3510300000:10:457:0006) з  «02.03. Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку» на «03.07. Для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі». 

Зінкевичу Олександру Сергійовичу необхідно у 6-місячний термін оформити проект 
землеустрою по зміні цільового призначення земельної ділянки та надати його міській раді 
на затвердження. 

79. Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 10.08.2017 (номер запису 
про інше речове право 21808487 від 10.08.2017), укладеного з БІДЖАКОВИМ Анатолієм 
Георгійовичем (9/10 частки) та БІДЖАКОВОЮ Катериною Анатоліївною (1/10 частки), в 
м. Олександрії по вул. Героїв Сталінграда, 21а площею 0,1791 га (кадастровий номер 
3510300000:11:557:0004), у зв’язку з відчуженням нерухомого майна.  

Біджакову Анатолію Георгійовичу, Біджаковій Катерині Анатоліївні необхідно 
протягом 2 місяців укласти угоду про припинення договору оренди земельної ділянки.  

Надати товариству з обмеженою відповідальністю «ЕРМІС ЛТД» в оренду терміном на 
49 (сорок дев’ять) років земельну ділянку в м. Олександрії по вул. Героїв Сталінграда, 21а 
площею 0,1791 га (кадастровий номер 3510300000:11:557:0004) для будівництва та 
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обслуговування незавершеного будівництва за рахунок земель запасу житлової та 
громадської забудови Олександрійської територіальної громади. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки до дати введення об’єкта в експлуатацію, 10% - з дати введення об’єкта в 
експлуатацію. 

Товариству з обмеженою відповідальністю «Ерміс ЛТД» необхідно у 2-місячний термін 
оформити договір оренди земельної ділянки. 

80. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: 
с. Головківка, вул. Українська (суміжно з № 25) зі зміною КВЦПЗ з «16.00. Землі запасу» на 
«01.08. Для сінокосіння і випасання худоби». 

Надати КОРОПЕНКО Анні Вікторівні в оренду терміном на 10 (десять) років земельну 
ділянку за адресою: с. Головківка, вул. Українська (суміжно з № 25) площею 1,0563 га 
(кадастровий номер 3520382100:51:000:1160) для сінокосіння і випасання худоби за рахунок 
земель запасу сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної 
громади зі зміною КВЦПЗ. 

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

Коропенко Анні Вікторівні необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

81. 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 


