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Р І Ш Е Н Н Я 

від ________   2020 року                    № ____  
  

Про  розгляд клопотання ТОВ «Згода» 
щодо внесення змін до договору  
оренди  земельної ділянки 
  
   
         Розглянувши клопотання ТОВ «Згода», зареєстрованого в                                                                  
смт. Добровеличківка по вул. Центральній, 84, про внесення змін до договору 
оренди земельної ділянки від 02.11.2005 року (зареєстрованого у КРФ ДП 
«Центр ДЗК»  договір № 2 від 02.11.2005 року), що знаходиться на території 
колишньої Помічнянської сільської ради  Новоукраїнського району 
Кіровоградської області, наданої для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, в частині збільшення орендної плати 
на 7% від нормативної грошової оцінки в рік одночасно із збільшенням 
строку орендної плати на 10 років (до 2030 року) або збільшення орендної 
плати на 12% від нормативної грошової оцінки в рік одночасно із 
збільшенням строку орендної плати на 15 років (до 2035 року), 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 3524084800:02:000:9004, для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, загальною площею 23,0001 га, в тому 
числі: 23,0001 га – рілля, за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення на території колишньої Помічнянської сільської ради 
Новоукраїнського району  Кіровоградської області, а саме: 
      Пропозиція 1:  
     1) розділ ІІІ договору оренди земельної ділянки викласти в редакції: 
«Орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 7% від 
нормативної грошової оцінки в рік»; 
     2) розділ ІІ договору оренди земельної ділянки викласти в редакції: 
«Договір оренди земельної ділянки укладено строком до 02.11.2030 року». 
       
      Пропозиція 2:   
     1) розділ ІІІ договору оренди земельної ділянки викласти в редакції: 
«Орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 12% від 
нормативної грошової оцінки в рік»; 



    2) розділ ІІ договору оренди земельної ділянки викласти в редакції: 
«Договір оренди земельної ділянки укладено строком до 02.11.2035 року». 
 

  2. Зобов’язати ТОВ «Згода»  укласти   угоду до договору оренди землі з 
Помічнянською міською радою відповідно до чинного законодавства. 

      
 
 
Міський голова                                                                  Микола АНТОШИК                         
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