
 

 

 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 
 

24 сесія                                      VІІІ скликання 
 

П Р О Є К Т       Р І Ш Е Н Н Я 
 
23 вересня 2022 року                                                                             №24-/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, 93, ст. 122, ст.ст. 125, 126  Земельного 
кодексу України, Закону України «Про оренду землі», розглянувши заяву ПП 
«СПАР.ОК» 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 13.12.2021 №91, дата 
реєстрації договору оренди - 21.12.2021, реєстраційний номер об’єкта 
нерухомого майна - 1552192871249, площею 4,6108 га, кадастровий номер 

7124985200:03:005:0412, цільове призначення – для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної,машинобудівної та іншої промисловості, код КВЦПЗ 
11.02, а саме замінити сторону договору з ТОВ «ТД ФУДСЕРВІС» на ПП 
«СПАР.ОК» відповідно до договору купівлі-продажу частки комплексу від 
09.08.2022, серії НРТ за № 302247. 

2. 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 
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