
 

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 відведення земельної ділянки в 
м. Олександрії по вул. Озерній, 3.  

Надати ХОРУНЖОМУ Олегу Леонідовичу в оренду терміном на 1 (один) рік земельну 
ділянку в м. Олександрії по вул. Озерній, 3 площею 0,0515 га (кадастровий номер 
3510300000:14:606:0010) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель запасу житлової та 
громадської забудови Олександрійської територіальної громади. 

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

Хорунжому Олегу Леонідовичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір 
оренди земельної ділянки. 

2) Внести зміни до пункту 3.4 рішення міської ради від 28.04.2017 № 281 «Про 
відведення земельних ділянок у постійне користування, тимчасове користування на умовах 
строкового сервітуту, у власність (шляхом викупу) та в оренду, поділ земельних ділянок» 
щодо уточнення співорендаря земельної ділянки з «ТОКАРЕВОЇ Майї Петрівни» на 
«товариство з обмеженою відповідальністю «РЕАЛ ЕСТЕЙН ЧЕЙН», яка перебуває в 
орендному користуванні Біджакова А.Г. та викласти його в редакції: 

«Надати БІДЖАКОВУ Анатолію Георгійовичу (86/100 частки), ГУШЛЄВСЬКОМУ 
Олегу Олександровичу (7/100 частки), товариству з обмеженою відповідальністю «РЕАЛ 
ЕСТЕЙН ЧЕЙН»  (7/100 частки) в оренду строком на 30 (тридцять) років земельну ділянку 
площею 0,1418 га (у т.ч. 0,1418 га – землі, які використовуються в комерційних цілях) 
(кадастровий номер 3510300000:03:187:0005) за адресою: м. Олександрія, просп. Соборний, 6 
для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури за рахунок земель 
запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради. 

Визначити розподіл земельної ділянки для нарахування орендної плати за 
домовленістю співвласників: 

- Біджаков А.Г. - 0,1244 га, 
- Гушлєвський О.О. – 0,0099 га, 
- ТОВ «РЕАЛ ЕСТЕЙН ЧЕЙН»  – 0,0075 га.   
Визначити розмір орендної плати за ставками: 
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- 6% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки для земельних ділянок, які 
перебувають у користуванні Гушлєвського О.О., ТОВ «РЕАЛ ЕСТЕЙН ЧЕЙН», та частини 
земельної ділянки площею 0,0292 га, що перебуває у користуванні Біджакова А.Г., 

- 3% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки для частини земельної 
ділянки площею 0,0952 га, що перебуває у користуванні Біджакова А.Г. 

Біджакову Анатолію Георгійовичу, Гушлєвському Олегу Олександровичу, товариству 
з обмеженою відповідальністю «РЕАЛ ЕСТЕЙН ЧЕЙН» необхідно у 2-місячний термін 
оформити договір оренди земельної ділянки». 

3) Поновити ТАРАНЮКУ Олегу Миколайовичу на 5 (п’ять) років договір оренди 
земельної ділянки по просп. Соборному, 92 в м. Олександрія площею 0,0100 га (кадастровий 
номер 3510300000:10:396:0008), наданої для будівництва та обслуговування будівель 
закусочної. 

Визначити орендну ставку у розмірі 12% від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки. 

Таранюку Олегу Миколайовичу необхідно протягом 2 місяців укласти поновлений 
договір оренди земельної ділянки. 

4) Поновити фермерському господарству «КОЛОС» на 10 (десять) років договір 
оренди земельної ділянки в сел. Олександрійському по вул. Транспортний, 16 в площею 
0,7093 га (кадастровий номер 3510345300:50:000:9001), наданої для сільськогосподарських 
потреб господарських будівель та споруд. 

Визначити орендну ставку у розмірі 10% від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки. 

Фермерському господарству «КОЛОС» необхідно протягом 2 місяців укласти 
поновлений договір оренди земельної ділянки. 

5) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для розміщення та експлуатації об’єктів і 
споруд телекомунікацій площею 0,1200 га за адресою: с. Королівка, Олександрійський 
район, Кіровоградська область. 

Зареєструвати право комунальної власності Олександрійської територіальної громади 
на земельну ділянку площею 0,1200 га (кадастровий номер 3520383500:02:000:0839) за 
адресою: с. Королівка, Олександрійський район, Кіровоградська область. 

Надати товариству з обмеженою відповідальністю «УКРТАУЕР» в оренду терміном на 
49 (сорок дев’ять) років земельну ділянку в с. Королівка площею 0,1200 га (кадастровий 
номер 3520383500:02:000:0839) для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд 
телекомунікацій (для розміщення споруди-вежі) за рахунок земель запасу промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення Олександрійської 
територіальної громади. 

Визначити орендну ставку у розмірі 12% від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки. 

Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРТАУЕР» необхідно протягом 2 місяців 
укласти договір оренди земельної ділянки. 

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 
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виконавчого комітету                  Сергій ЗАВАЛІЙ 


