
 

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, 36, 93, 123, 124 Земельного кодексу України, 
враховуючи подані заяви, 

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 
 

1. Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту: 
 
1) Надати КУРБАКОВУ Олексію Ігоровичу в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) 

років земельну ділянку в м. Олександрії по вул. Миру, 79 площею 0,0658 га (кадастровий 
номер 3510300000:09:373:0001) для обслуговування магазину за рахунок земель запасу 
житлової та громадської забудови Олександрійської територіальної громади. 

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

Курбакову Олексію  Ігоровичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір 
оренди земельної ділянки. 

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

Відмовити МИХАЙЛЕНКУ Сергію Васильовичу у наданні в оренду терміном на 
10 (десять) років земельної ділянки 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, так як площа земельної ділянки, що 
надається громадянину в оренду для городництва, не може перевищувати 0,6 гектара. 

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

Відмовити ВЕРБІВСЬКІЙ Тетяні Сергіївні у наданні в оренду терміном на 10 (десять) 
років земельної ділянки 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, так як площа земельної ділянки, що надається громадянину в оренду 
для городництва, не може перевищувати 0,6 гектара. 

4) Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду за 
адресою: с. Іванівка (напроти присадибної ділянки № 48).  

Відмовити ЧУМАЧЕНКО Оксані Олександрівні у наданні в оренду терміном на 
10 (десять) років земельної ділянки за адресою: с. Іванівка (напроти присадибної ділянки 
№ 48) площею 1,9525 га (кадастровий номер 3520382100:52:000:0189) для городництва за 
рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної 
громади, так як площа земельної ділянки, що надається громадянину в оренду для 
городництва, не може перевищувати 0,6 гектара. 
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5) Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду за 
адресою: с. Іванівка (напроти присадибної ділянки № 35).  

Відмовити ВІДІНЄЄВУ Сергію Леонідовичу у наданні в оренду терміном на 
10 (десять) років земельної ділянки за адресою: с. Іванівка (напроти присадибної ділянки 
№ 35) площею 0,6500 га (кадастровий номер 3520382100:52:000:0001) для городництва за 
рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної 
громади, так як площа земельної ділянки, що надається громадянину в оренду для 
городництва, не може перевищувати 0,6 гектара. 

6) Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду за 
адресою: с. Головківка, вул. Українська (напроти присадибної ділянки № 60).  

Надати ЧАРОДІЙ Тетяні Іллівні в оренду терміном на 10 (десять) років земельну 
ділянку за адресою: с. Головківка, вул. Українська (напроти присадибної ділянки № 60) 
площею 1,0000 га (кадастровий номер 3520382100:51:000:1116) 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. 

Чародій Тетяні Іллівні необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

7) Погодити приватному акціонерному товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  місце 
розташування земельної ділянки орієнтовною загальною площею 0,0025 га (землі вулиць, 
набережних, площ) в м. Олександрії по Користівському шосе (біля будівлі № 2) 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 
(КТП № 1113)  за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської 
територіальної громади 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. 

8) 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. Визнати такими, що втратили чинність, підпункти 5), 6) пункту 1  рішення 

виконавчого комітету від 13.05.2021 № 414 «Про оренду земельних ділянок» щодо 
відведення земельних ділянок для городництва площею більше ніж 0,6 га. 

 
3. 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 


