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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 «Степ-Агро» щодо  
внесення змін до договорів  
оренди  земельних ділянок  
під господарськими дворами 
   
         Розглянувши клопотання СТОВ «Степ-Агро», зареєстрованого в                                                                  
м. Новоукраїнка по вул. Миколи Вороного, 76, про внесення змін до 
договорів оренди земельних ділянок (договір № б/н на площу 2,2013га, 
договір № б/н на площу 0,0061га, договір № б/н на площу 1,9911га від 
28.10.2015 року), що знаходяться в с. Новопавлівка, по вул. Похитонова 
(Чапаєва),   Новоукраїнського району Кіровоградської області, наданої для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, в частині 
збільшення орендної плати на 5% від нормативної грошової оцінки в рік 
одночасно із приведенням 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, 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, кадастровий 
номер 3524084800:52:000:0036 площею 2,2013га, для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, загальною площею 2,2013 га, в тому 
числі: 2,2013 га – під господарськими будівлями та дворами, за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення за адресою с. Новопавлівка, вул. 
Похитонова (Чапаєва), земельна ділянка, 22, Новоукраїнського району  
Кіровоградської області, а саме: 
         пункт 2.4 договору оренди земельної ділянки викласти в новій редакції: 
«Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 68752,17 
(шістдесят вісім тисяч сімсот п’ятдесят дві) грн. 17коп.; 
         пункт 4.1 договору оренди земельної ділянки викласти в новій редакції: 
«розмір орендної плати становить 5 % від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки, що складає 3437,61(три тисячі чотириста тридцять сім) 
грн., 61 коп». 



 
        2. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, кадастровий 
номер 3524084800:02:001:0163 площею 1,9911га, для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, загальною площею1,9911 га, в тому 
числі: 1,9911га – під господарськими будівлями та дворами, за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення за адресою с. Новопавлівка, вул. 
Похитонова (Чапаєва), земельна ділянка, 22а, Новоукраїнського району  
Кіровоградської області, а саме: 
       пункт 2.4 договору оренди земельної ділянки викласти в новій редакції: 
«Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 62188,02 
(шістдесят дві тисячі сто вісімдесят вісім) грн. 02коп.; 
       пункт 4.1 договору оренди земельної ділянки викласти в новій редакції: 
«розмір орендної плати становить 5 % від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки, що складає 3109,40(три тисячі сто дев’ять) грн., 40 коп». 
 
        3. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, кадастровий 
номер 3524084800:02:001:0162 площею 0,0061га, для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, загальною площею 0,0061га, в тому 
числі: 0,0061га – під господарськими будівлями та дворами, за рахунок 
земель сільськогосподарського призначення за адресою с. Новопавлівка, вул. 
Похитонова (Чапаєва), земельна ділянка, 22а, Новоукраїнського району  
Кіровоградської області, а саме: 
        пункт 2.4 договору оренди земельної ділянки викласти в новій редакції: 
«Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 190,14 (сто 
дев’яносто) грн. 14коп.; 
       пункт 4.1 договору оренди земельної ділянки викласти в новій редакції: 
«розмір орендної плати становить 5 % від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки, що складає 9,50 (дев’ять) грн., 50 коп.». 
 

  4. Зобов’язати СТОВ «Степ-Агро»  укласти   угоди до договорів оренди 
землі з Помічнянською міською радою відповідно до чинного законодавства. 

      
 
 
Міський голова                                                                 Микола АНТОШИК 
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