
  

 

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

від «19» вересня  2022  року № 5     ХХVІI позачергова  сесія восьмого   
                     Баштанка скликання 
                                         

Про надання дозволу на 
укладання договору 
оренди землі 
 

            Керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення 
продовольчої безпеки в умовах воєнного стану», на підставі статті 12, 34, 122, 

125 Земельного Кодексу України, статей 16, 19, 21 Закону України «Про 
оренду землі», розглянувши заяви громадянина Семенова С.Д.,          
ФОП Дороша П.І., ФОП Сметанкіна А.С., ФОП Годованюка В.К.,  врахувавши 
висновок спільного засідання постійних комісій міської ради, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Надати дозвіл громадянину України СЕМЕНОВУ Сергію 

Дмитровичу на укладення договору оренди раніше сформованої земельної 
ділянки площею 21,0000 га (кадастровий номер 4820610000:07:000:0608), яка 
знаходиться в межах Баштанської міської ради Баштанського району 
Миколаївської області, для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва строком на 364 дні за умови орендної плати в розмірі 8 відсотків 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що визначається від 
середньої нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області. 

2. Надати дозвіл громадянину України СЕМЕНОВУ Сергію 
Дмитровичу на укладення договору оренди раніше сформованої земельної 
ділянки площею 6,6565 га (кадастровий номер 4820610100:09:000:0510), яка 
знаходиться в межах Баштанської міської ради Баштанського району 
Миколаївської області, для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва строком на 364 дні за умови орендної плати в розмірі 8 відсотків 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що визначається від 
середньої нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області. 

3. Надати дозвіл фізичній особі-підприємцю ДОРОШУ Петру 
Івановичу на укладення договору оренди раніше сформованої земельної 
ділянки площею 35,8700 га (кадастровий номер 4820610100:09:000:0413), яка 
знаходиться в межах Баштанської міської ради Баштанського району 



Миколаївської області, для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва строком на 364 дні за умови орендної плати в розмірі 3 відсотків 
від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що визначається від 
середньої нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області. 

4. Надати дозвіл фізичній особі-підприємцю СМЕТАНКІНУ Андрію 
Сергійовичу на укладення договору оренди раніше сформованої земельної 
ділянки площею 10,3167 га (кадастровий номер 4820685900:02:000:0398), яка 
знаходиться в межах Христофорівського старостинського округу Баштанської 
міської ради Баштанського району Миколаївської області, для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва строком на 364 дні за умови 
орендної плати в розмірі 8 відсотків від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки, що визначається від середньої нормативної грошової оцінки 
одиниці площі ріллі по області. 

5. Надати дозвіл фізичній особі-підприємцю ГОДОВАНЮКУ Віктору 
Кириловичу на укладення договору оренди раніше сформованої земельної 
ділянки площею 6,76 га (кадастровий номер 4820684400:02:000:0468) яка 
знаходиться в межах Новосергіївського старостинського округу Баштанської 
міської ради Баштанського району Миколаївської області, для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва строком на 364 дні за умови 
орендної плати в розмірі 8 відсотків від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки, що визначається від середньої нормативної грошової оцінки 
одиниці площі ріллі по області. 

6. Уповноважити Баштанського міського голови підписати з 
громадянами договори оренди землі, що надаються на умовах даного рішення. 
 

 

 

Міський голова                                                                  Олександр БЕРЕГОВИЙ 


