
 

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, 134 Земельного кодексу України, 
враховуючи подані заяви, 

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 
 

1. Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту: 
 
1) Погодити ТЕРНОВСЬКІЙ Ірині Олександрівні місце розташування земельної 

ділянки орієнтовною загальною площею 0,0596 га в м. Олександрії по вул. Іллі Звєрєва, 5 в 
оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років для будівництва та обслуговування будівлі 
магазину за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської 
територіальної громади та надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду. 

Терновській Ірині Олександрівні необхідно у 6-місячний термін оформити проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду. 

2) Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду в 
с. Іванівці по вул. Гагаріна (суміжно з № 11).  

Надати ШЕВЧЕНКУ Сергію Сергійовичу в оренду терміном на 20 (двадцять) років 
земельну ділянку в с. Іванівці по вул. Гагаріна (суміжно з № 11) площею 0,4200 га 
(кадастровий номер 3520355400:02:004:0624) 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%. 

Шевченку Сергію Сергійовичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір 
оренди земельної ділянки. 

3) Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду в 
с. Головківці по вул. Центральній, 226.  

Надати КАРПУШИНІЙ Наталії Миколаївні в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельну ділянку в с. Головківці по вул. Центральній, 226 площею 0,3412 га (кадастровий 
номер 3520382100:51:000:1089) 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%. 

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

4) Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 14.09.1999 (номер запису про 
інше речове право 18996813 від 14.02.2017), укладеного з Головком Олегом Вікторовичем, в 
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м. Олександрії по вул. Олексія Скічка, 97 площею 0,0215 га (кадастровий номер 
3510300000:05:154:0020), у зв’язку з відчуженням нерухомого майна.  

Головку Олегу Вікторовичу необхідно протягом 2 місяців укласти угоду про 
припинення договору оренди земельної ділянки. 

Надати ФЕДЮКУ Олександру Борисовичу в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) 
років земельну ділянку в м. Олександрії по вул. Олексія Скічка, 97 площею 0,0215 га 
(кадастровий номер 3510300000:05:154:0020) 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. 

Федюку Олександру Борисовичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір 
оренди земельної ділянки. 

5) Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду в 
с. Піщаний Брід по вул. Шевченка (нижче № 5).  

Надати ПАВЛОВСЬКІЙ Олені Вадимівні в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельну ділянку в с. Піщаний Брід по вул. Шевченка (нижче № 5) площею 1,6000 га 
(кадастровий номер 3520383500:55:000:0109) 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%. 

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

6) Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду в 
с. Піщаний Брід по вул. Шевченка (вище № 5).  

Надати ПАВЛОВСЬКІЙ Олені Вадимівні в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельну ділянку в с. Піщаний Брід по вул. Шевченка (вище № 5) площею 0,3500 га 
(кадастровий номер 3520383500:55:000:0115) 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. 

7) Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду в 
с. Головківці по вул. Мічуріна, 76.  

Надати ІЛЬЧИШИНУ Василю Миколайовичу в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельну ділянку в с. Головківці по вул. Мічуріна, 76 площею 1,2256 га (кадастровий номер 
3520382100:51:000:1084) 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%. 

Ільчишину Василю Миколайовичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір 
оренди земельної ділянки. 

8) Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду в 
с. Піщаний Брід по вул. Соломко, 5.  

Надати МІШИНІЙ Яні Віталіївні в оренду терміном на 10 (десять) років земельну 
ділянку в с. Піщаний Брід по вул. Соломко, 5 площею 0,4700 га (кадастровий номер 
3520383500:55:000:0112) 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%. 
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Мішиній Яні Віталіївні необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

9) Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду з 
кадастровим номером 3520383500:55:000:0104 зі зміною адреси з «Ізмайлівська сільська 
рада» на «біля с. Піщаний Брід».  

Надати МІШИНІЙ Яні Віталіївні в оренду терміном на 10 (десять) років земельну 
ділянку біля с. Піщаний Брід площею 0,8000 га (кадастровий номер 3520383500:55:000:0104) 
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%. 

Мішиній Яні Віталіївні необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

10) Погодити МІШИНІЙ Яні Віталіївні місце розташування земельної ділянки 
орієнтовною загальною площею 4,1899 га в с. Піщаний Брід в оренду строком на 20 
(двадцять) років для сінокосіння і випасання худоби  за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної громади та надати 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду. 

Мішиній Яні Віталіївні необхідно у 6-місячний термін оформити проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду. 

11) Погодити ГРИГОРУ Миколі Вікторовичу  місце розташування земельної ділянки 
орієнтовною загальною площею 0,1022 га  в сел. Олександрійському по вул. Павла 
Кравченка, 1а в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років для будівництва та 
обслуговування будівель та споруд 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 в оренду. 

Григору Миколі Вікторовичу  необхідно у 6-місячний термін оформити проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду. 

12) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в сел. Олександрійському по вул. Трудових Резервів, 
13.  

Надати дозвіл ЛИТВИНЕНКУ Руслану Олександровичу на розробку проекту 
землеустрою по зміні цільового призначення земельної ділянки в сел. Олександрійському по 
вул. Трудових Резервів, 13  площею 0,3314 га (кадастровий номер 3510345300:50:000:0395), 
наданої для обслуговування будівель та споруд, з «03.15 Для будівництва та обслуговування 
інших будівель громадської забудови» на «11.02 Для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 
іншої промисловості».  

Литвиненку Руслану Олександровичу необхідно у 6-місячний термін оформити проект 
землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки. 

13) Затвердити проект землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки 
загальною площею 0,0046 га під розміщення комплектної трансформаторної підстанції 
КТП 10/0,4 кВ та повітряної лінії ПЛ 10 кВ (4 опори).  

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 0,0011 га в 
м. Олександрії по вул. Бережній (біля будинку № 35) (кадастровий номер 
3510300000:10:259:0070) під опору 61/3. 
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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 0,0018 га в 
м. Олександрії по вул. Бережній (біля будинку № 35) (кадастровий номер 
3510300000:10:259:0071) під опору 61. 

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 0,0004 га в 
м. Олександрії по вул. Бережній (біля будинку № 35) (кадастровий номер 
3510300000:10:259:0072) під опору 61/2. 

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 0,0009 га в 
м. Олександрії по вул. Бережній (біля будинку № 35) (кадастровий номер 
3510300000:10:259:0073) під розміщення КТПс. 

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 0,0004 га в 
м. Олександрії по вул. Бережній (біля будинку № 35) (кадастровий номер 
3510300000:10:259:0074) під опору 61/1. 

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.   

14) Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду в 
с. Головківці по вул. Миру (суміжно з домоволодінням № 121).  

Надати СКРИПИЦІ Лідії Миколаївні в оренду терміном на 10 (десять) років земельну 
ділянку в с. Головківці по вул. Миру (суміжно з домоволодінням № 121) площею 2,0000 га 
(кадастровий номер 3520382100:51:000:1079) 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%. 

Скрипиці Лідії Миколаївні необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

15) Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду в 
с. Головківці по вул. Осінній (суміжно з домоволодінням № 36).  

Надати КОВАЛЬЧУКУ Петру Івановичу в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельну ділянку в с. Головківці по вул. Осінній (суміжно з домоволодінням № 36) площею 
0,1300 га (кадастровий номер 3520382100:51:000:0954) 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%. 
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Ковальчуку Петру Івановичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

16) Відмовити товариству з обмеженою відповідальністю «ЗАХІД-СХІД-ЕНЕРГО» у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою для відведення в оренду 
частини земельної ділянки орієнтовною площею 0,3500 га за рахунок земельної ділянки 
площею 1,7678 га (кадастровий номер 3510300000:10:348:0004) у зв’язку з тим, що земельна 
ділянка перебуває у постійному користуванні комунального некомерційного підприємства 
«Олександрійська центральна районна лікарня Олександрійської міської ради». 

17) Відмовити товариству з обмеженою відповідальністю «ЗАХІД-СХІД-ЕНЕРГО» у  
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою для відведення в оренду 
частини земельної ділянки орієнтовною площею 0,5000 га за рахунок земельної ділянки 
площею 3,0642 га (кадастровий номер 3510300000:10:437:0048) у зв’язку з тим, що земельна 
ділянка перебуває у постійному користуванні навчально-виховного комплексу 
«Олександрійський колегіум – спеціалізована школа» Олександрійської міської ради 
Кіровоградської області. 

18) Відмовити товариству з обмеженою відповідальністю «ЗАХІД-СХІД-ЕНЕРГО» у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою для відведення в оренду 
частини земельної ділянки орієнтовною площею 0,3600 га за рахунок земельної ділянки 
площею 1,1993 га (кадастровий номер 3510300000:10:250:0007) у зв’язку з тим, що земельна 
ділянка перебуває у постійному користуванні загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ 
ступенів № 2 імені М. Горького Олександрійської міської ради Кіровоградської області. 

19) Відмовити товариству з обмеженою відповідальністю «ЗАХІД-СХІД-ЕНЕРГО» у 
наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою для відведення в оренду 
частини земельної ділянки орієнтовною площею 0,5000 га за рахунок земельної ділянки 
площею 1,6580 га (кадастровий номер 3510300000:10:367:0016) у зв’язку з тим, що земельна 
ділянка перебуває у постійному користуванні навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів № 9 - спеціалізована школа» 
Олександрійської міської ради Кіровоградської області. 

20) Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 25.02.2021 (номер запису 
про інше речове право 40721361 від 25.02.2021), укладеного з Кравченком Віталієм 
Миколайовичем, в м. Олександрії по проїзду Поліграфістів, 6а площею 0,6003 га 
(кадастровий номер 3510300000:14:636:0021), у зв’язку з відчуженням нерухомого майна.  

Кравченку Віталію Миколайовичу необхідно протягом 2 місяців укласти угоду про 
припинення договору оренди земельної ділянки. 

Надати ЛАДИЧЕНКУ Володимиру Володимировичу в оренду терміном на 5 (п’ять) 
років земельну ділянку площею 0,6003 га по проїзду Поліграфістів, 6а (кадастровий номер 
3510300000:14:636:0021) для будівництва та обслуговування комплексу будівель за рахунок 
земель запасу промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення міської ради. 

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

Кравченку Віталію Миколайовичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір  
оренди земельної ділянки. 

21) Надати ЛАДИЧЕНКУ Володимиру Володимировичу дозвіл на проведення 
інвентаризації земельної ділянки комунальної власності за адресою: проїзд Поліграфістів, 6а 
та виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель. 

За результатами інвентаризації передбачити внесення змін до Державного земельного 
кадастру в частині розмірів (площі) та конфігурації земельної ділянки (код КВЦПЗ J.12.08)   
(кадастровий номер 3510300000:14:636:0021) площею 0,6003 га за адресою: 
проїзд Поліграфістів, 6а. 

22) Встановити СТЕПАНЕНКУ Григорію Юрійовичу та СТЕПАНЕНКУ Євгену 
Юрійовичу на час ремонту споруд та мереж терміном на 3 (три) роки орендну ставку за 
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оренду земельної ділянки по пров. Бориса Йогансона, 1 загальною площею 8,0675 га 
(кадастровий номер 3510300000:07:333:0001), наданої для обслуговування цілісного 
майнового комплексу, у розмірі 1% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки для 
частини земельної ділянки площею 4,0000 га та 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки для частини земельної ділянки площею 4,0675 га. 

Степаненку Григорію Юрійовичу та Степаненку Євгену Юрійовичу необхідно у                 
2-місячний термін оформити зміни до договору оренди земельної ділянки. 

23) Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 05.07.2021 (номер запису 
про інше речове право 42883880 від 05.07.2021), укладеного з Ситник Надією Степанівною 
та Хохленком Григорієм Демидовичем, в м. Олександрії по вул. Першотравневій, 7 площею 
0,0998 га (кадастровий номер 3510300000:10:239:0007), у зв’язку з відчуженням нерухомого 
майна.  

Ситник Надії Степанівні, Хохленку Григорію Демидовичу необхідно протягом 2 
місяців укласти угоду про припинення договору оренди земельної ділянки. 

Визнати таким, що втратив чинність, пункт 31 рішення міської ради від 14.05.2021 
№ 192 «Про оренду земельних ділянок». 

Надати ТИЩЕНКУ Олегу Ігоровичу в оренду терміном на 10 (десять) років земельну 
ділянку в м. Олександрії по вул. Першотравневій, 7 площею 0,0998 га (кадастровий номер 
3510300000:10:239:0007) для обслуговування будівель та господарських 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. 

Тищенку Олегу Ігоровичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

24) Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 12.06.2018 (номер запису 
про інше речове право 26579377 від 12.06.2018), укладеного з Дідик Романом 
Михайловичем, в м. Олександрії по вул. Ярмарковій, 46 площею 0,0206 га (кадастровий 
номер 3510300000:11:315:0041), за згодою сторін. 

Дідику Роману Михайловичу необхідно протягом 2 місяців укласти угоду про 
припинення договору оренди земельної ділянки. 

25) Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду в с. 
Головківці по вул. Осінній, 14.  

Надати СОВГИРІ Андрію Володимировичу в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельну ділянку в с. Головківці по вул. Осінній, 14 площею 0,5000 га (кадастровий номер 
3520382100:51:000:1110) 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%. 

Совгирі Андрію Володимировичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір 
оренди земельної ділянки. 

26) Затвердити технічну документацію щодо поділу та об’єднання земельної ділянки з 
кадастровим номером 3520382100:51:000:0892 в межах с. Головківки.  

Надати НАГОРНОМУ Миколі Юхимовичу в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельну ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га (кадастровий номер 
3520382100:51:000:0962) 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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27) Затвердити технічну документацію щодо поділу та об’єднання земельної ділянки з 
кадастровим номером 3520382100:51:000:0080 в межах с. Головківка.  

28) Надати ДЕРДАКУ Олександру Степановичу в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельну ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га (кадастровий номер 
3520382100:51:000:1014) 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 Олександру Степановичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір 
оренди земельної ділянки. 

29) Надати ДЕРДАК Надії Еммануїлівні в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельну ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га (кадастровий номер 
3520382100:51:000:1015) 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) Надати КОЛІСНИК Марії Сидорівні в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельну ділянку в с. Головківка площею 0,3000 га (кадастровий номер 
3520382100:51:000:1016) 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) Затвердити технічну документацію щодо поділу та об’єднання земельної ділянки в 
м. Олександрії по вул. Козацькій, 120. 

Надати БУДЯКУ Сергію Петровичу в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років 
земельну ділянку площею 0,3473 га в м. Олександрії по вул. Козацькій, 126 (кадастровий 
номер 3510300000:11:402:0014) 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. 

Будяку Сергію Петровичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

32 ) 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 


