
 

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) Поновити ПРОХОРЕНКУ Юрію Вікторовичу терміном на 40 (сорок) років договір 
оренди земельної ділянки в м. Олександрії по вул. Бульварній, 43 (кадастровий номер 
3510300000:04:227:0001) площею 0,1293 га, наданої для обслуговування виробничих 
будівель та споруд. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 5%. 

Прохоренку Юрію Вікторовичу необхідно протягом 2 місяців укласти поновлений 
договір оренди земельної ділянки.  

2) Затвердити проект землеустрою по зміні цільового призначення земельної ділянки в 
м. Олександрії по вул. Пилипа Гриценка, 80. 

Змінити цільове призначення земельної ділянки в м. Олександрії по вул. Пилипа 
Гриценка, 80 площею 0,9587 га (кадастровий номер 3510300000:07:351:0006), наданої для 
будівництва та обслуговування виробничих і адміністративних будівель та споруд, з «01.01 
Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва» на «11.02 Для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості».  

Куцаєву Віктору Олексійовичу необхідно у 2-місячний термін оформити угоду про 
внесення змін до договору оренди земельної ділянки. 

3) Погодити ХАЧАТРЯН Неллі Геворгівні, МІТІШОВІЙ Олені Юріївні в оренду 
терміном на 49 років місце розташування земельної ділянки орієнтовною площею 0,0064 га в 
м. Олександрії по проїзду Поліграфістів  (біля будівлі № 6б) для будівництва об’єктів 
енергетичної інфраструктури (для будівництва, експлуатації та обслуговування 
трансформаторної підстанції) 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. 

Хачатрян Неллі Геворгівні, Мітішовій Олені Юріївні необхідно у 6-місячний термін 
оформити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надати його міській 
раді на затвердження. 

4) Затвердити технічну документацію щодо відведення земельної ділянки в 
м. Олександрії по вул. Ціолковського, 55.  
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Надати КУЗЬМІНУ Андрію Леонідовичу в оренду терміном на 5 (п’ять) років земельну 
ділянку в м. Олександрії по вул. Ціолковського, 55 площею 0,0591 га (кадастровий номер 
3510300000:09:370:0016) 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. 

Кузьміну Андрію Леонідовичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір 
оренди земельної ділянки. 

5) Поновити приватному підприємству «КСІМ» терміном на 49 (сорок дев’ять) років 
договір оренди земельної ділянки в м. Олександрії по просп. Соборному (біля будинку № 
107) (кадастровий номер 3510300000:11:557:0002) площею 0,0046 га, наданої для 
обслуговування павільйону. 

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

Приватному підприємству «КСІМ» необхідно протягом 2 місяців укласти поновлений 
договір оренди земельної ділянки.  

6) Поновити приватному підприємству «КСІМ» терміном на 49 (сорок дев’ять) років 
договір оренди земельної ділянки в м. Олександрії по просп. Соборному (біля гімназії № 1 на 
автобусній зупинці) (кадастровий номер 3510300000:03:202:0004) площею 0,0028 га, наданої 
для обслуговування павільйону. 

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

Приватному підприємству «КСІМ» необхідно протягом 2 місяців укласти поновлений 
договір оренди земельної ділянки.  

7) Поновити приватному підприємству «КСІМ» терміном на 49 (сорок дев’ять) років 
договір оренди земельної ділянки в м. Олександрії по вул. Першотравневій (суміжно з 
житловим будинком № 57) (кадастровий номер 3510300000:04:209:0034) площею 0,0023 га, 
наданої для обслуговування павільйону. 

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

Приватному підприємству «КСІМ» необхідно протягом 2 місяців укласти поновлений 
договір оренди земельної ділянки.  

8) Поновити приватному підприємству «КСІМ» терміном на 49 (сорок дев’ять) років 
договір оренди земельної ділянки в м. Олександрії по просп. Соборному (на автобусній 
зупинці біля житлового будинку № 98) (кадастровий номер 3510300000:10:437:0007) площею 
0,0012 га, наданої для обслуговування кіоску. 

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

Приватному підприємству «КСІМ» необхідно протягом 2 місяців укласти поновлений 
договір оренди земельної ділянки.  

9) Поновити приватному підприємству «КСІМ» терміном на 49 (сорок дев’ять) років 
договір оренди земельної ділянки в м. Олександрії по вул. Героїв Сталінграда, 14б 
(кадастровий номер 3510300000:12:588:0011) площею 0,0048 га, наданої для обслуговування 
павільйону. 

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

Приватному підприємству «КСІМ» необхідно протягом 2 місяців укласти поновлений 
договір оренди земельної ділянки.  

10) Поновити приватному підприємству «КСІМ» терміном на 49 (сорок дев’ять) років 
договір оренди земельної ділянки в м. Олександрії по вул. Григорія Усика (на існуючій 
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автобусній зупинці суміжно з магазином «Бумеранг») (кадастровий номер 
3510300000:11:300:0013) площею 0,0006 га, наданої для обслуговування кіоску. 

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

Приватному підприємству «КСІМ» необхідно протягом 2 місяців укласти поновлений 
договір оренди земельної ділянки.  

11) Поновити приватному підприємству «КСІМ» терміном на 49 (сорок дев’ять) років 
договір оренди земельної ділянки в м. Олександрії по вул. Перспективній (суміжно з 
житловим будинком № 8) (кадастровий номер 3510300000:10:369:0018) площею 0,0017 га, 
наданої для обслуговування павільйону. 

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

Приватному підприємству «КСІМ» необхідно протягом 2 місяців укласти поновлений 
договір оренди земельної ділянки.  

12) Поновити приватному підприємству «КСІМ» терміном на 49 (сорок дев’ять) років 
договір оренди земельної ділянки в м. Олександрії по вул. 6-го Грудня (біля житлового 
будинку № 143) (кадастровий номер 3510300000:10:540:0020) площею 0,0048 га, наданої для 
обслуговування павільйону. 

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

Приватному підприємству «КСІМ» необхідно протягом 2 місяців укласти поновлений 
договір оренди земельної ділянки.  

13) Поновити приватному підприємству «КСІМ» терміном на 49 (сорок дев’ять) років 
договір оренди земельної ділянки в м. Олександрії по просп. Будівельників (на існуючій 
зупинці «Будинок культури») (кадастровий номер 3510300000:09:447:0003) площею 
0,0025 га, наданої для обслуговування павільйону. 

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

Приватному підприємству «КСІМ» необхідно протягом 2 місяців укласти поновлений 
договір оренди земельної ділянки.  

14) Поновити приватному підприємству «КСІМ» терміном на 49 (сорок дев’ять) років 
договір оренди земельної ділянки в м. Олександрії по вул. Героїв Сталінграда (біля будинку 
№ 31) (кадастровий номер 3510300000:11:502:0004) площею 0,0012 га, наданої для 
обслуговування кіоску. 

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

Приватному підприємству «КСІМ» необхідно протягом 2 місяців укласти поновлений 
договір оренди земельної ділянки.  

15) Визнати таким, що втратив чинність, пункт 2 рішення міської ради від 
26.02.2021№ 125 «Про оренду земельних ділянок», у зв’язку з переходом на нового власника 
нерухомого майна зобов’язань за договором оренди від 10.05.2019 (номер запису про інше 
речове право 31565251 від 10.05.2019) земельної ділянки в м. Олександрії по вул. Пилипа 
Гриценка, 64 площею 1,4914 га (кадастровий номер 3510300000:07:266:0002).  

16) Надати товариству з обмеженою відповідальністю «ПОБУТ» та товариству з 
обмеженою відповідальністю «ІНТЕГРАЛ» в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років 
земельну ділянку в м. Олександрії по просп. Соборному, 162а площею 0,2883 га 
(кадастровий номер 3510300000:10:565:0025) для будівництва та обслуговування комплексу 
будівель за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської 
територіальної громади. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 12% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки. 
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Товариству з обмеженою відповідальністю «Побут» та товариству з обмеженою 
відповідальністю «Інтеграл» необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

17) Надати СІРЕНКУ Роману Васильовичу в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельну ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га (кадастровий номер 
3520382100:51:000:0972) 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%. 

Сіренку Роману Васильовичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

18) Надати АРТЕМЕНКО Марині Миколаївні в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельну ділянку в с. Головківці площею 0,7200 га (кадастровий номер 
3520382100:51:000:1032) 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%. 

Артеменко Марині Миколаївні необхідно у 2-місячний термін оформити договір 
оренди земельної ділянки. 

19) Поновити фермерському господарству «ЗАДЕСЕНЕЦЬ» терміном на 10 (десять) 
років договір оренди земельної ділянки поруч з с. Піщаним Бродом (кадастровий номер 
3520383500:02:000:9002) площею 19,4221 га, наданої для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 12%. 

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

20) Поновити фермерському господарству «КУДРЯ» терміном на 7 (сім) років договір 
оренди земельної ділянки в м. Олександрії (кадастровий номер 3510300000:14:784:0001) 
площею 44,4639 га, наданої для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 12%. 

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

21) Поновити фермерському господарству «КУДРЯ» терміном на 7 (сім) років договір 
оренди земельної ділянки в м. Олександрії (кадастровий номер 3510300000:14:710:0001) 
площею 12,7236 га, наданої для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 12%. 

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

22) Внести зміни до пункту 13 рішення міської ради від 31.07.2018 № 541 «Про оренду 
земельних ділянок» щодо передачі Кошеленку Олександру Вікторовичу в оренду земельної 
ділянки площею 0,4827 га в м. Олександрії по Звенигородському шосе, 4/4, а саме:  

- змінити термін оренди з «1 (один) рік» на «49 (сорок дев’ять)  років»; 
- змінити орендну ставку з «3% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки» на 

«3% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 12%».   
23) Відмовити товариству з обмеженою відповідальністю «АВТОТЕХПРОМ» у 

погодженні на тимчасове розміщення майданчика для автостоянки для тимчасового 
зберігання автотранспорту  на орендованій земельній ділянці за адресою: м. Олександрія, 
вул. Григорія Усика, 53 (кадастровий номер 3510300000:11:271:0032), наданій для 
будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-
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прибудованим магазином, так як дане використання суперечить пункту 30 договору оренди 
від 21.11.2015. 

24) Внести зміни до пункту 29 рішення міської ради від 31.08.2021 № 273 «Про оренду 
земельних ділянок» щодо уточнення кадастрового номеру земельної ділянки та викласти 
його в редакції:  

«Надати ДЕРДАКУ Олександру Степановичу в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельну ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га (кадастровий номер 
3520382100:51:000:1013) 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%. 

Дердаку Олександру Степановичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір 
оренди земельної ділянки». 

25) Внести зміни до пункту 30 рішення міської ради від 31.08.2021 № 273 «Про оренду 
земельних ділянок» щодо уточнення кадастрового номеру земельної ділянки та викласти 
його в редакції:  

«Надати ДЕРДАК Надії Еммануїлівні в оренду терміном на 10 (десять) років земельну 
ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га (кадастровий номер 3520382100:51:000:1012) 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». 

26) Внести зміни до пункту 31 рішення міської ради від 31.08.2021 № 273 «Про оренду 
земельних ділянок» щодо уточнення кадастрового номеру земельної ділянки та викласти 
його в редакції:  

«Надати КОЛІСНИК Марії Сидорівні в оренду терміном на 10 (десять) років земельну 
ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га (кадастровий номер 3520382100:51:000:1011) 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». 

27) Внести зміни до пункту 34 рішення міської ради від 31.08.2021 № 273 «Про оренду 
земельних ділянок» щодо уточнення кадастрового номеру земельної ділянки та викласти 
його в редакції:  

«Надати АНТОНЕНКО Ніні Петрівні в оренду терміном на 10 (десять) років земельну 
ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га (кадастровий номер 3520382100:51:000:1056) 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». 

28) Внести зміни до пункту 36 рішення міської ради від 31.08.2021 № 273 «Про оренду 
земельних ділянок» щодо уточнення кадастрового номеру земельної ділянки та викласти 
його в редакції:  

«Надати ГУГЛЕНКУ Віктору Васильовичу в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельну ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га (кадастровий номер 
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3520382100:51:000:1021) 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». 

29) Внести зміни до пункту 27 рішення міської ради від 31.08.2021 № 273 «Про оренду 
земельних ділянок» щодо уточнення кадастрового номеру земельної ділянки та викласти 
його в редакції:  

«Надати НАГОРНОМУ Миколі Юхимовичу в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельну ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га (кадастровий номер 
3520382100:51:000:0984) 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». 

30) Внести зміни до пункту 35 рішення міської ради від 31.08.2021 № 273 «Про оренду 
земельних ділянок» щодо уточнення кадастрового номеру земельної ділянки та викласти 
його в редакції:  

«Надати НАГОРНОМУ Миколі Юхимовичу в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельну ділянку в с. Головківці площею 0,3000 га (кадастровий номер 
3520382100:51:000:1065) 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». 

31) Внести зміни до пункту 38 рішення міської ради від 31.08.2021 № 273 «Про оренду 
земельних ділянок» щодо уточнення кадастрового номеру земельної ділянки та викласти 
його в редакції:  

«Надати НАГОРНОМУ Миколі Юхимовичу в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельну ділянку в с. Головківці площею 0,7200 га (кадастровий номер 
3520382100:51:000:1037) 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». 

32) Затвердити технічну документацію встановлення (відведення) меж земельної 
ділянки в с. Головківці по вул. Центральній, 102б.  

Надати ЗАПАРІЙ Тетяні Анатоліївні в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років 
земельну ділянку в с. Головківці по вул. Центральній, 102б площею 0,1665 га (кадастровий 
номер 3520382100:51:000:0933) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі за 
рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської територіальної 
громади. 

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

Запарій Тетяні Анатоліївні необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

33) Внести зміни до пункту 29 рішення міської ради від 14.05.2021 № 192 «Про оренду 
земельних ділянок» щодо передачі Цуркан Аллі Миколаївні в оренду земельної ділянки 
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площею 0,0411 га (кадастровий номер 3510300000:11:300:0020) в м. Олександрії на 
пл. Соборній, 27е, а саме: змінити орендну ставку з «12% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки» на «12% від нормативної грошової оцінки для земельної ділянки  
площею 0,0042 га та 3% від нормативної грошової оцінки для земельної ділянки  площею 
0,0369 га».   

34) Поновити ЯРЕМЕНКУ Олегу Васильовичу терміном на 10 (десять) років договір 
оренди земельної ділянки в м. Олександрії по вул. Садовій (суміжно з будинком № 12) 
(кадастровий номер 3510300000:11:326:0018) площею 0,0024 га, наданої для обслуговування 
павільйону. 

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

Яременку Олегу Васильовичу необхідно протягом 2 місяців укласти поновлений 
договір оренди земельної ділянки.  

35) Погодити приватному акціонерному товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  
місце розташування земельних ділянок орієнтовною загальною площею 0,0140 га, а саме: 
ділянка під КТП площею 0,0030 га та 11 ділянок площею 0,0010 га кожна під опори (землі 
вулиць, набережних, площ) 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 (під ПЛ-6кВ до проектованої КТП по вул. Григорія Волкова в 
м. Олександрії) за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської міської ради та надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок в оренду. 

Приватному акціонерному товариству «Кіровоградобленерго» необхідно у 6-місячний 
термін оформити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду та 
подати на затвердження міської ради. 

36) Погодити ПИСКУН Тетяні Олексіївні місце розташування земельної ділянки 
орієнтовною площею 0,3729 га в оренду терміном на 10 (десять) років для городництва в 
с. Головківці по вул. Центральній (суміжно з житловим будинком № 255) за рахунок земель 
запасу сільськогосподарського призначення Олександрійської міської ради та надати дозвіл 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду.  

Пискун Тетяні Олексіївні необхідно у 6-місячний термін оформити проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду та надати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду. 

37) Внести зміни до пункту 45 рішення міської ради від 31.08.2021 № 273 «Про оренду 
земельних ділянок» щодо уточнення імені по батькові орендаря і ставки та викласти його в 
редакції: 

«Затвердити технічну документацію щодо відведення земельної ділянки в м. 
Олександрії по вул. Озерній, 3.  

Надати ХОРУНЖОМУ Олегу Леонтійовичу 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. 

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

38) 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. 
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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 

 
 

 


