
 

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, п.27 розділу Х «Перехідні 
положення»  Земельного кодексу України, враховуючи подану заяву, 

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 
 

1. Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту: 
 

1) Поновити ДМИТРЕНКО Віті Михайлівні  терміном на 5 (п’ять) років договір оренди 
земельної ділянки площею 0,0021 га (кадастровий номер 3510300000:07:372:0001) в 
м. Олександрії по пров. Бориса Йогансона (суміжно з житловим будинком № 24), наданої для 
встановлення та обслуговування павільйону. 

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

Дмитренко Віті Михайлівні  необхідно протягом 2 місяців укласти поновлений договір 
оренди земельної ділянки. 

 
2) Надати товариству з обмеженою відповідальністю «ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ 

РАЙАГРОХІМ» в оренду терміном на 1 (один) рік земельну ділянку в м. Олександрії 
площею 22,1416 га (кадастровий номер 3510300000:07:260:0004) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, яка перебуває у постійному користуванні 
Олександрійського геріатричного пансіонату з спеціальним відділенням (за згодою 
постійного землекористувача). 

Визначити розмір орендної плати за ставкою 8% від середньої нормативної грошової 
оцінки одиниці площі ріллі по області. 

Товариству з обмеженою відповідальністю «ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ»  
укласти договір оренди земельної ділянки в електронній формі  шляхом засвідчення 
кваліфікованими електронними підписами орендаря і орендодавця. 

Договір оренди не може бути поновлений, укладений на новий строк і припиняється зі 
спливом строку, на який його укладено. 

3) 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 


