
 

 

 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 

8 сесія                                                       VІІІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

30 червня 2021 року                                                                              №8-26/VIІI 

 

Про внесення змін до договору 

оренди землі  

 

Відповідно до п. 34 ст. 26, ст.ст. 47, 59 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, ст.ст. 12, 81, 118, 121, п. 1. ст. 122, ст.ст. 125, 126, 186 

Земельного кодексу України, розділу Х пункту 24 «Перехідних положень» 

Земельного кодексу України, пункту 75 Порядку ведення Державного 

земельного кадастру, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 

17.10.2012 р. №1051, ст.ст. 8, 19, 22, п. «ґ» ст. 25, ст. 50 Закону України «Про 

землеустрій», відповідно до рішення Дубіївської сільської ради від 08.10.2020 

року №49-2/VII “Про перегляд розміру ставки орендної плати за землю для 

сільськогосподарського виробництва (рілля)”, розглянувши клопотання 

директора ТОВ “Фобос” Золотоверхого І.О., голови ФГ “Валентина” Наливайка 

А.І. та врахувавши рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

благоустрою та охорони навколишнього середовища, сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

             1. Внести зміни до договору оренди землі від 06 березня 2008 року, дата 

реєстрації договору оренди 06 березня 2008 року за № 040879000017 площею 

28,6 га, кадастровий номер 7124983000:01:003:0115, адреса розташування: в 

адміністративних межах Руськополянської сільської  ради за межами с.Дубіївка 

шляхом укладання додаткової угоди, а саме в частині встановлення орендної 

плати в розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.  

              2. Внести зміни до договору оренди землі від 17 березня 2005 року, дата 

реєстрації договору оренди 06 березня 2008 року за № 040579600406 площею 

19,9862 га, кадастровий номер 7124983000:01:003:0013, адреса розташування: в 

адміністративних межах Руськополянської сільської  ради за межами с.Дубіївка 



шляхом укладання додаткової угоди, а саме в частині встановлення орендної 

плати в розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.  

           3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, благоустрою та охорони навколишнього середовища. 

 

Сільський голова                                              Олег ГРИЦЕНКО 

  



 


