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Помічнянська міська рада 
Добровеличківського району Кіровоградської області 

Сорокова сесія  восьмого скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від _________ 2020 року                    №____   

Про розгляд клопотання  
СТОВ «Мир» щодо  
внесення змін до договорів  
оренди  земельних ділянок  
під господарськими дворами 
   
         Розглянувши клопотання СТОВ «Мир», зареєстрованого в                                                                  
с. Помічна, Новоукраїнського району, про внесення змін до договорів оренди 
земельних ділянок (договір №1,2,3,4 видані 26.09.2017 року), що знаходяться 
в с. Помічна по вул. Ткаченка, Гагаріна, Новоукраїнського району 
Кіровоградської області, наданої для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, в частині  приведення у відповідність 
до вимог законодавства нормативної грошової оцінки земельних ділянок, які 
помилково розраховані як землі промисловості, відповідно до статей 12, 93, 
124, 134  Земельного кодексу України, витягу із технічної документації про 
нормативну грошову оцінку земельних ділянок станом на 10.06.2020 року, ст. 
33 Закону України  “Про оренду землі”, керуючись статтею 26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська рада                              
в и р і ш и л а : 
 

         1. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки № 1 від 
26.09.2017, кадастровий номер 3524084800:02:002:0917 площею 0,1332га, для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, загальною площею 
0,1332 га, в тому числі: 0,1332га – під господарськими будівлями та дворами, 
за рахунок земель сільськогосподарського призначення за адресою с. 
Помічна, вул. Гагаріна,128а, Новоукраїнського району  Кіровоградської 
області, а саме: 
         пункт 2.4 договору оренди земельної ділянки викласти в новій редакції: 
«Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 4159,07(чотири 
тисячі сто п’ятдесят дев’ять) грн. 07коп.; 
         у пункті 4.1 договору оренди земельної ділянки слова: « 3335,00 (три 
тисячі триста тридцять п’ять)» замінить словами: «124,77 (сто двадцять 
чотири)грн. 77коп.» 
 
        2. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки № 2 від 
26.09.2017, кадастровий номер 3524084800:02:002:0916 площею 0,0473га, для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, загальною площею 



0,0473 га, в тому числі: 0,0473 га – під господарськими будівлями та дворами, 
за рахунок земель сільськогосподарського призначення за адресою с. 
Помічна, вул. Гагаріна, 128б, Новоукраїнського району  Кіровоградської 
області, а саме: 
       пункт 2.4 договору оренди земельної ділянки викласти в новій редакції: 
«Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 1478,42 (одна 
тисяча чотириста сімдесят вісім) грн. 42коп.; 
       у пункті 4.1 договору оренди земельної ділянки слова: « 1184,31 (тисячу 
сто вісімдесят чотири) грн. 31 коп.» замінить словами: «44,35 (сорок 
чотири)грн. 35коп.» 
 
        3. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки № 3 від 
26.09.2017, кадастровий номер 3524084800:02:002:0915 площею 3,3211га, для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, загальною площею 
3,3211га, в тому числі: 3,3211га – під господарськими будівлями та дворами, 
за рахунок земель сільськогосподарського призначення за адресою с. 
Помічна, вул. Гагаріна, 125а, 125б, 125в, 126а, 126б, 126в, 127а, 127б, 
Новоукраїнського району  Кіровоградської області, а саме: 
        пункт 2.4 договору оренди земельної ділянки викласти в новій редакції: 
«Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 103726,41 (сто три 
тисячі сімсот двадцять шість) грн. 41коп.; 
        у пункті 4.1 договору оренди земельної ділянки слова: « 83154,36 
(вісімдесят три тисячі сто п’ятдесят чотири) грн. 36 коп.» замінить словами: 
«3111,79 (три тисячі сто одинадцять)грн. 79коп.» 
 
      4. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки № 4 від 26.09.2017, 
кадастровий номер 3524084800:02:002:0914 площею 1,5170 га, для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, загальною площею 1,5170  
га, в тому числі: 1,5170 га – під господарськими будівлями та дворами, за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення за адресою с. Помічна, 
вул. Ткаченка, 202а, 202б, Новоукраїнського району  Кіровоградської 
області, а саме: 
       пункт 2.4 договору оренди земельної ділянки викласти в новій редакції: 
«Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 47380,59 (сорок 
сім тисяч триста вісімдесят) грн. 59 коп.; 
       у пункті 4.1 договору оренди земельної ділянки слова: «37982,94 
(тридцять сім тисяч дев’ятсот вісімдесят дві) грн. 94 коп.» замінить словами: 
«1421,42 (одна тисяча чотириста двадцять одна)грн. 42коп.» 
 

  5. Зобов’язати СТОВ «Мир»  укласти  угоди до договорів оренди землі з 
Помічнянською міською радою відповідно до чинного законодавства. 
 
 
Міський голова                                                                 Микола АНТОШИК 
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