
 

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) Затвердити технічну документацію щодо поділу та об’єднання земельної ділянки з 
кадастровим номером 3520382100:51:000:0081 в межах с. Головківки.  

2) Надати АНТОНЕНКО Ніні Петрівні в оренду терміном на 10 (десять) років земельну 
ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га (кадастровий номер 3520382100:51:000:1057) 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. 

3) Надати НАГОРНОМУ Миколі Юхимовичу в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельну ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га (кадастровий номер 
3520382100:51:000:1066) 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. 

4) Надати ГУГЛЕНКУ Віктору Васильовичу в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельну ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га (кадастровий номер 
3520382100:51:000:1020) 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. 

5) Затвердити технічну документацію щодо поділу та об’єднання земельної ділянки з 
кадастровим номером 3520382100:51:000:0079 в межах с. Головківки.  

6) Надати НАГОРНОМУ Миколі Юхимовичу в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельну ділянку в с. Головківці площею 0,7200 га (кадастровий номер 
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3520382100:51:000:1034) 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. 

7) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки в 
м. Олександрії по вул. Кільцевій, 9а загальною площею 7,0 га. 

Зареєструвати право комунальної власності Олександрійської територіальної громади 
на земельну ділянку площею 0,5000 га (кадастровий номер 3510300000:14:568:0015) за 
адресою: м. Олександрія, вул. Кільцева, 9а. 

Зареєструвати право комунальної власності Олександрійської територіальної громади 
на земельну ділянку площею 0,5000 га (кадастровий номер 3510300000:14:568:0016) за 
адресою: м. Олександрія, вул. Кільцева, 9а. 

Зареєструвати право комунальної власності Олександрійської територіальної громади 
на земельну ділянку площею 6,0000 га (кадастровий номер 35103000000:14:568:0014) за 
адресою: м. Олександрія, вул. Кільцева, 9а. 

8) Надати товариству з обмеженою відповідальністю «АНТАРЕС СОЛАР» в оренду 
терміном на 49 (сорок дев’ять) років земельну ділянку в м. Олександрії по вул. Кільцевій, 9а 
площею 0,5000 га (кадастровий номер 3510300000:14:568:0015) для розміщення 
фотоелектричної сонячної електростанції 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. 

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

9) Надати товариству з обмеженою відповідальністю «АНТАРЕС СОЛАР» дозвіл на 
розробку Робочого проекту землеустрою щодо зняття, перенесення та тимчасового 
зберігання поверхневого (родючого) шару ґрунту під час будівництва наземної 
фотоелектричної сонячної електростанції на земельній ділянці в м. Олександрії по вул. 
Кільцевій, 9а площею 0,5000 га (кадастровий номер 3510300000:14:568:0015). 

10) Надати товариству з обмеженою відповідальністю «ОРІОН ПІВІ» в оренду 
терміном на 49 (сорок дев’ять) років земельну ділянку в м. Олександрії по вул. Кільцевій, 9а 
площею 0,5000 га (кадастровий номер 3510300000:14:568:0016) для розміщення 
фотоелектричної сонячної електростанції 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. 

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

11) Надати товариству з обмеженою відповідальністю «ОРІОН ПІВІ» дозвіл на 
розробку Робочого проекту землеустрою щодо зняття, перенесення та тимчасового 
зберігання поверхневого (родючого) шару ґрунту під час будівництва наземної 
фотоелектричної сонячної електростанції на земельній ділянці в м. Олександрії по вул. 
Кільцевій, 9а площею 0,5000 га (кадастровий номер 3510300000:14:568:0016). 

12) Надати ТАРАНЕНКУ Павлу Олександровичу в оренду терміном на 1 (один) рік 
0,13 частки земельної ділянки площею 0,1866 га в м. Олександрії по вул. Таврійській, 9, 11, 
13, 15 (кадастровий номер 3510300000:11:277:0012) для реконструкції квартир № 2 та № 3 по 
вул. Таврійській, 13 в м. Олександрії за рахунок земель запасу житлової та громадської 
забудови Олександрійської територіальної громади. 



3 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 0,06% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 3%. 

Тараненку Павлу Олександровичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір 
оренди земельної ділянки. 

13) 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 

 
 

 


