
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» ___________ 2021 року № ___ 

м. Олександрія 
 

Про оренду земельних ділянок 
 
Відповідно до ст. 26, пп. 1 п. а) ч. 1 ст. 33, ст. 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.ст. 12, 19, 93, 123, 124 Земельного кодексу України, 
враховуючи подані заяви, 

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 
 

1. Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту: 
 
1) Затвердити проект землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки 

загальною площею 0,0549 га під ЗТП.  
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  за рахунок земель запасу промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення Олександрійської територіальної громади площею 0,0067 га в 
м. Олександрії на пл. Соборній (поряд з територією ліцею інформаційних технологій) 
(кадастровий номер 3510300000:10:299:0019) під ЗТП № 1005. 

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  за рахунок земель запасу промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення Олександрійської територіальної громади площею 0,0133 га в 
м. Олександрії по вул. Садовій (біля стоянки) (кадастровий номер 3510300000:11:463:0030) 
під ЗТП № 1001. 

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  за рахунок земель запасу промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення Олександрійської територіальної громади площею 0,0133 га в 
м. Олександрії по вул. Садовій (біля будинку № 37) (кадастровий номер 
3510300000:11:463:0031) під ЗТП № 1164. 

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  за рахунок земель запасу промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення Олександрійської територіальної громади площею 0,0121 га в 
м. Олександрії по вул. Кільцевій, 9а  (кадастровий номер 3510300000:14:568:0010) під ЗТП 
№ 1126. 
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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  за рахунок земель запасу промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення Олександрійської територіальної громади площею 0,0095 га в 
м. Олександрії по вул. Авіаційній (біля житлового будинку № 4)  (кадастровий номер 
3510300000:02:153:0002) під ЗТП № 1092. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельних ділянок. 

Приватному акціонерному товариству «Кіровоградобленерго» необхідно у 2-місячний 
термін оформити договори оренди земельних ділянок.   

2) Встановити ТАЗАЯН Маргаріт Азатівні  до 31.12.2021 орендну ставку за оренду 
земельної ділянки за адресою: м. Олександрія, Кременчуцьке шосе  площею 0,0018 га 
(кадастровий номер 3510300000:01:017:0124), наданої для обслуговування павільйону, у 
розмірі 3% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

Тазаян Маргаріт Азатівні   необхідно у 2-місячний термін оформити зміни до договору 
оренди земельної ділянки відповідно до даного рішення. 

3) Погодити сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю 
«ГІРНИК» в оренду терміном на 7 (сім) років місце розташування земельних ділянок 
орієнтовною загальною площею 3,415 га між с. Звенигородка та с. Марто-Іванівка під 
польовими дорогами, розташованими у масиві земель сільськогосподарського призначення 
(крім доріг, що обмежують масив), за рахунок земель запасу Олександрійської 
територіальної громади та надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок в оренду. 

Сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю «Гірник»  
необхідно у 6-місячний термін оформити проект землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок та надати його міській раді на затвердження разом з підтвердними документами 
щодо належності СТОВ «Гірник» права користування (оренда, емфітевзис) земельними 
ділянками, розташованими у масиві земель сільськогосподарського призначення поруч з 
польовими дорогами, загальною площею не менш як 75 відсотків усіх земель масиву. 

4) Дати дозвіл МУТАФУ Павлу Миколайовичу на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки площею 0,0471 га га по 
вул. Діброви, 38 (кадастровий номер 3510300000:11:271:0015) для уточнення конфігурації та 
площі земельної ділянки. 

Змінити площу земельної ділянки з «0,0471 га» на «0,0896 га».  
Мутафу Павлу Миколайовичу спільно з іншими співвласниками нерухомого майна 

необхідно протягом 6 місяців оформити технічну документацію із землеустрою щодо 
інвентаризації земельної ділянки.  

5) Внести зміни до договору від 04.04.2018 (номер запису про інше речове право 
25574603 від 04.04.2018) оренди земельної ділянки по вул. Діброви, 38 (кадастровий номер 
3510300000:11:271:0015), уточнивши склад орендарів на: 

- територіальна громада Олександрійського району в особі Олександрійської районної 
ради (4/25 частки), 

- публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна страхова компанія 
«Оранта» (3/50 частки), 

- Діденко Володимир Васильович (3/10 частки), 
- Балабанов Михайло Олександрович (12/50 частки), 
- Мутаф Павло Миколайович (12/50 частки). 
Визначити орендну ставку для нових орендарів (Олександрійської районної ради, 

Балабанова М.О., Мутафа П.М.)  у розмірі 6% від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки. 

Оформити відповідні зміни до договору оренди після уточнення меж та площ земельної 
ділянки. 
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6) Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Гугленка Ю.О. та постійну комісію міської ради з 
питань приватизації майна, житла, землі та регулювання земельних відносин. 

 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради  Гугленка Ю.О. 
 
 
 
Міський голова                  Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету                  Сергій ЗАВАЛІЙ 
 


