
ПРОЕКТ
Парахоня О.Б.

ТЕРНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА
СМІЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
        04.2021 № 11 -     /VІІІ

Про перегляд умов та внесення змін до договорів
оренди невитребуваних земельних ділянок (паїв)
з ФГ "Скарбниця саду" за межами с. Пастирське 

Відповідно до п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-
ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", п. "к" ч. 1 ст. 12, абз. 2 ч. 1 ст.
1261 Земельного  кодексу  України  від  25.10.2001  № 2768-ІІІ,  ст. 31,  ст.  32
Закону України від 06.10.1998 № 161-ХІV "Про оренду землі", ст. 13 Закону
України  від  05.06.2003  №  899-ІV "Про  порядок  виділення  в  натурі  (на
місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)",  рішення
Тернівської  сільської  ради  від  25.06.2020  №  23-8/VІІ  "Про  встановлення
ставок  орендної  плати  за  землю  на  2021  рік",  розглянувши  заяви  голови
фермерського господарства "Скарбниця саду" Бойка Андрія Васильовича від
23.03.2021,  враховуючи пропозиції  постійної  комісії  з  питань  будівництва,
архітектури, земельних відносин, охорони природи та екології, сільська рада
ВИРІШИЛА:

1. Внести  зміни  до  чинних  договорів  оренди  землі,  укладених
Смілянською  районною  державною  адміністрацією  з  фермерським
господарством  "Скарбниця  саду"  щодо  невитребуваних  земельних  ділянок
(паїв)  за межами с. Пастирське згідно з Додатком 1, а саме:

- встановити строк оренди земельних ділянок 25 років, але не довше
як до дня державної реєстрації права власності на цю земельну ділянку;

- розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки визначити за
даними  Всеукраїнської  нормативної  грошової  оцінки  земель
сільськогосподарського  призначення  з  урахуванням  індексації  грошової
оцінки станом на 01.01.2021 року;

-  суму  річної  орендної  плати  на  2021  рік  визначити  відповідно  до
ставки, встановленої рішенням Тернівської сільської ради від 25.06.2020 №
23-8/VІІ "Про встановлення ставок орендної плати за землю на 2021 рік";

- реквізити рахунку орендодавця для сплати орендної плати,  привести
у відповідність чинному законодавству.

3. Надати згоду ФГ "Скарбниця саду", на обмін прав оренди, передачу
орендованих земельних ділянок у суборенду з метою раціональної організації



використання  масивів  сільськогосподарських  земель  за  межами
с. Пастирське.

4.  Рекомендувати  ФГ  "Скарбниця  саду"  зареєструвати  зміни  прав
оренди у Державному реєстрі  речових прав на нерухоме майно в порядку,
встановленому чинним законодавством 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря сільської
ради,  постійну  комісію  з  питань  будівництва,  архітектури,  земельних
відносин, охорони природи та екології,  відділ містобудування, архітектури,
комунальної  власності,  земельних  відносин  та  житлово-комунального
господарства.

Сільський голова                                                                               Ю.І. КРИВДА

П О Г О Д Ж Е НО

Секретар сільської ради                                                                Т.А. ПОЛІЩУК
_________      _________ 2021

Заступник голови постійної комісії з питань 
будівництва, архітектури, земельних відносин,
охорони природи та екології                                                       І.В. ПЕТРЕНКО

_________      _________ 2021

Головний спеціаліст - юрист відділу
юридично-кадрового забезпечення                                               С.В. АТОПКІН

_________      _________ 2021

Начальник відділу містобудування, архітектури,
комунальної власності, земельних відносин
та житлово-комунального господарства                                   О.Б. ПАРАХОНЯ

_________      _________ 2021

Парахоня О.Б.
Тел. 0972066681



Додаток 1 
до рішення Тернівської сільської ради

від ____ 2021 № __________

П Е Р Е Л І К 
невитребуваних земельних ділянок (паїв) д

ля заключення додаткових угод до раніше укладених договорів оренди
 з ФГ "Скарбниця саду"

№ 
з/п

Кадастровий номер
земельної ділянки

Площа
ділянк

и, 
га

Норматив
на

грошова
оцінка

зем.
ділянки

Ставка
орендн

ої
плати,

%

Річна
орендна
плата,
грн.

Дата
укладання
(підписанн

я)
договору

№
запису в
реєстрі

Кінцева
дата

права
оренди

за
угодою

1 7123786000:02:001:0096 1,8334
56965,96 10 5696,60

12.09.2016
2232207
8

10.09.20
41

2 7123786000:02:001:0097 1,7747
57659,53 10 5765,95

12.09.2016 2232634
2

10.09.20
41

3 7123786000:02:001:0098 1,7137
57890,37 10 5789,04

12.09.2016 2234437
7

10.09.20
41

4 7123786000:02:001:0099 1,6968
58415,74 10 5841,57

12.09.2016 2234415
2

10.09.20
41

5 7123786000:02:001:0100 1,6966
58581,17 10 5858,12

12.09.2016 2234394
6

10.09.20
41

6 7123786000:02:001:0120 2,0011
59848,03 10 5984,80

12.09.2016 2234403
8

10.09.20
41

7 7123786000:02:001:0121 2,0643
60371,90 10 6037,19

12.09.2016 2232063
7

10.09.20
41

8 7123786000:02:001:0122 2,1832
59016,22 10 5901,62

12.09.2016 2232535
0

10.09.20
41

Секретар сільської ради                                                            Т.А. ПОЛІЩУК
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