
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 
від «___» ___________ 2022 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 ЛИННИКУ Олегу Олексійовичу на 10 (десять) років термін дії договору 
оренди земельної ділянки площею 0,1018 га (кадастровий номер 3510300000:15:657:0003) в 
м. Олександрії по вул. Пожарського, 17/2, наданої для обслуговування нежитлового 
приміщення. 

Визначити орендну ставку у розмірі 3% від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки. 

Линнику Олегу Олексійовичу необхідно протягом 2 місяців укласти поновлений 
договір оренди земельної ділянки. 

2) Затвердити товариству з обмеженою відповідальністю «БАЗА+» проєкт землеустрою 
щодо зміни цільового призначення земельної ділянки площею 0,1262 га (кадастровий номер 
3510300000:11:255:0002) в м. Олександрії по пров. Чичеріна, 6а з «03.07. Для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі» на «03.08. Для будівництва та обслуговування об’єктів 
туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування». 

Змінити орендну ставку за оренду земельної ділянки площею 0,1262 га (кадастровий 
номер 3510300000:11:255:0002) в м. Олександрії по пров. Чичеріна, 6а з «12% від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки» на «9% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки». 

Товариству з обмеженою відповідальністю «БАЗА+» необхідно протягом 2 місяців 
укласти угоду про внесення змін до договору оренди земельної ділянки. 

3) Визнати такими, що втратили чинність: 
- пункт 35 рішення міської ради від 26.11.2021 № 336 «Про оренду земельних ділянок» 

щодо надання Нагорному Миколі Юхимовичу в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельної ділянки в с. Головківці площею 0,7200 га (кадастровий номер 
3520382100:51:000:1037) для сінокосіння та випасання худоби, у зв’язку з передачею даної 
земельної ділянки в оренду Капусті Юрію Борисовичу (номер запису про речове право 
47121461); 

- пункт 63 рішення міської ради від 26.11.2021 № 336 «Про оренду земельних ділянок» 
щодо надання Омельяненку Юрію Васильовичу в оренду терміном на 10 (десять) років 
земельної ділянки в с. Головківці площею 0,3000 га (кадастровий номер 
3520382100:51:000:1001) для сінокосіння і випасання худоби, у зв’язку з передачею даної 
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земельної ділянки в оренду Сіренко Оксані Павлівні (номер запису про речове право 
46915340); 

- пункт 69 рішення міської ради від 26.11.2021 № 336 «Про оренду земельних ділянок» 
щодо надання Капусті Юрію Борисовичу в оренду терміном на 10 (десять) років земельної 
ділянки в с. Головківці площею 0,7200 га (кадастровий номер 3520382100:51:000:1035) для 
сінокосіння і випасання худоби, у зв’язку з передачею даної земельної ділянки в оренду 
Біляку Віктору Григоровичу (номер запису про речове право 45205455). 

4) 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 


