
 
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 приватному акціонерному товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  
відведення земельної ділянки загальною площею 0,0043 га під КТП № 1137 в м. Олександрії 
по пров. Волховському, 22 (кадастровий номер 3510300000:12:617:0014) 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 за рахунок земель запасу 
житлової та громадської забудови Олександрійської територіальної громади та надати дозвіл 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду зі зміною 
цільового призначення. 

Приватному акціонерному товариству «Кіровоградобленерго» необхідно у 6-місячний 
термін оформити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду зі зміною 
цільового призначення та надати його міській раді на затвердження. 

2) Погодити приватному акціонерному товариству «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  
відведення земельної ділянки загальною площею 0,0034 га під КТП № 1143 в м. Олександрії 
по пров. Волховському, 22 (кадастровий номер 3510300000:12:617:0013) 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 за рахунок земель запасу 
житлової та громадської забудови Олександрійської територіальної громади та надати дозвіл 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду зі зміною 
цільового призначення. 

Приватному акціонерному товариству «Кіровоградобленерго» необхідно у 6-місячний 
термін оформити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду зі зміною 
цільового призначення та надати його міській раді на затвердження. 

3) Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки за 
адресою: м. Олександрія, вул. 6-го Грудня, 140а площею 1,0000 га. 

Надати ЗІНКЕВИЧУ Олександру Сергійовичу в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) 
років земельну ділянку площею 0,4912 га в м. Олександрії по вул. 6-го Грудня, 140в 
(кадастровий номер 3510300000:10:457:0006) для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку за рахунок земель запасу житлової та громадської 
забудови Олександрійської територіальної громади. 
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Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки. 

Зінкевичу Олександру Сергійовичу необхідно у 2-місячний термін оформити договір 
оренди земельної ділянки. 

4) Погодити ЗІНКЕВИЧУ Олександру Сергійовичу зміну цільового призначення 
земельної ділянки площею 0,4912 га в м. Олександрії по вул. 6-го Грудня, 140в (кадастровий 
номер 3510300000:10:457:0006) з  «02.03. Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку» на «03.07. Для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі». 

Зінкевичу Олександру Сергійовичу необхідно у 6-місячний термін оформити проект 
землеустрою по зміні цільового призначення земельної ділянки та надати його міській раді 
на затвердження. 

5) Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 10.08.2017 (номер запису про 
інше речове право 21808487 від 10.08.2017), укладеного з БІДЖАКОВИМ Анатолієм 
Георгійовичем (9/10 частки) та БІДЖАКОВОЮ Катериною Анатоліївною (1/10 частки), в 
м. Олександрії по вул. Героїв Сталінграда, 21а площею 0,1791 га (кадастровий номер 
3510300000:11:557:0004), у зв’язку з відчуженням нерухомого майна.  

Біджакову Анатолію Георгійовичу, Біджаковій Катерині Анатоліївні необхідно 
протягом 2 місяців укласти угоду про припинення договору оренди земельної ділянки.  

Надати товариству з обмеженою відповідальністю «ЕРМІС ЛТД» в оренду терміном на 
49 (сорок дев’ять) років земельну ділянку в м. Олександрії по вул. Героїв Сталінграда, 21а 
площею 0,1791 га (кадастровий номер 3510300000:11:557:0004) для будівництва та 
обслуговування незавершеного будівництва за рахунок земель запасу житлової та 
громадської забудови Олександрійської територіальної громади. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки до дати введення об’єкта в експлуатацію, 10% - з дати введення об’єкта в 
експлуатацію. 

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

6) Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: 
с. Головківка, вул. Українська (суміжно з № 25) зі зміною КВЦПЗ з «16.00. Землі запасу» на 
«01.08. Для сінокосіння і випасання худоби». 

Надати КОРОПЕНКО Анні Вікторівні в оренду терміном на 10 (десять) років земельну 
ділянку за адресою: с. Головківка, вул. Українська (суміжно з № 25) площею 1,0563 га 
(кадастровий номер 3520382100:51:000:1160) для сінокосіння і випасання худоби за рахунок 
земель запасу сільськогосподарського призначення Олександрійської територіальної 
громади зі зміною КВЦПЗ. 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки до 31.12.2021, з 01.01.2022 – 6%. 

Коропенко Анні Вікторівні необхідно у 2-місячний термін оформити договір оренди 
земельної ділянки. 

7) 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 


