
 

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 висновок комісії та подані заяви, 

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 
 

1. Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту: 
1) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки за 

адресою: м. Олександрія, просп. Соборний, 66 площею 0,0817 га (кадастровий номер 
3510300000:10:299:0003) на дві окремих земельних ділянки: 

- площею 0,0648 га (кадастровий номер 3510300000:10:299:0020) за адресою: 
просп. Соборний, 66, 

- площею 0,0169 га (кадастровий номер 3510300000:10:299:0021) за адресою: 
просп. Соборний, 66/1. 

2) Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 12.04.2021 (номер запису про 
інше речове право 41521430 від 13.04.2021), укладеного з Пискун Тетяною Олексіївною, в 
с. Звенигородка по вул. Садовій, 38 площею 0,2132 га (кадастровий номер 
3510390400:51:000:0149), у зв’язку з відчуженням нерухомого майна.  

Пискун Тетяні Олексіївні необхідно протягом 2 місяців укласти угоду про припинення 
договору оренди земельної ділянки.  

3) Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду за 
адресою: с. Головківка, вул. Партизанська (суміжно з присадибною ділянкою № 1).  

Надати СОКУР Ірині Григорівні в оренду терміном на 10 (десять) років земельну 
ділянку за адресою: с. Головківка, вул. Партизанська (суміжно з присадибною ділянкою № 1) 
площею 0,2000 га (кадастровий номер 3520382100:51:000:1105) 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. 

Сокур Ірині Григорівні необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

4) Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду за 
адресою: с. Головківка, вул. Садова (суміжно з присадибними ділянками №№ 5, 7).  

Надати МИХАЙЛЕНКО Валентині Олексіївні в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельну ділянку за адресою: с. Головківка, вул. Садова (суміжно з присадибними ділянками 
№№ 5, 7) площею 0,4500 га (кадастровий номер 3520382100:51:000:1092) для сінокосіння і 
випасання худоби за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення 
Олександрійської територіальної громади зі зміною цільового призначення з «16.00. Землі 
запасу» на «01.08. Для сінокосіння і випасання худоби». 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки. 
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Михайленко Валентині Олексіївні необхідно у 2-місячний термін оформити договір 
оренди земельної ділянки. 

5) Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду за 
адресою: с. Головківка, вул. Миру (напроти домоволодінь №№ 189, 197, 199, 201).  

Надати МИХАЙЛЕНКУ Сергію Васильовичу в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельну ділянку за адресою: с. Головківка, вул. Миру (напроти домоволодінь №№ 189, 197, 
199, 201) площею 2,5638 га (кадастровий номер 3520382100:51:000:1107) для городництва за 
рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної 
громади зі зміною цільового призначення з «16.00. Землі запасу» на «01.07. Для 
городництва». 

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

Михайленку Сергію Васильовичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір 
оренди земельної ділянки. 

6) Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду за 
адресою: с. Пустельникове, напроти домоволодіння № 15 по вул. Лісовій.  

Надати ВЕРБІВСЬКІЙ Тетяні Сергіївні в оренду терміном на 10 (десять) років земельну 
ділянку за адресою: с. Пустельникове, напроти домоволодіння № 15 по вул. Лісовій площею 
0,7619 га (кадастровий номер 3520383500:02:000:0838) для городництва за рахунок земель 
запасу сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної громади. 

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

Вербівській Тетяні Сергіївні необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

7) Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду за 
адресою: с. Гайок.  

Надати ПОГРІБНІЙ Віті Вікторівні в оренду терміном на 10 (десять) років земельну 
ділянку за адресою: с. Гайок площею 0,3596 га (кадастровий номер 3520383500:02:000:0808) 
для городництва за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення 
Олександрійської територіальної громади. 

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

Погрібній Віті Вікторівні необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

8) Встановити ОЛЕКСАНДРІЙСЬКІЙ ЗРАЗКОВІЙ АВТОМОБІЛЬНІЙ ШКОЛІ 
ТОВАРИСТВА СПРИЯННЯ ОБОРОНІ УКРАЇНИ до 31.12.2021 орендну ставку за оренду 
земельної ділянки по вул. Козацький шлях, 89 площею 2,1461 га (кадастровий номер 
3510300000:08:387:0016), наданої для обслуговування будівель та споруд, у розмірі 1% від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки (частка земельної ділянки для нарахування 
орендної плати - 23/25) для незабудованої земельної ділянки площею 1,9196 га та 3% - для 
забудованої земельної ділянки площею 0,2265 га.  

Олександрійській зразковій автомобільній школі Товариства сприяння обороні України 
необхідно у 2-місячний термін оформити зміни до договору оренди земельної ділянки з 
врахуванням даного рішення. 

9) 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 
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виконавчого комітету                  Сергій ЗАВАЛІЙ 


