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Помічнянська міська рада 
Новоукраїнського району Кіровоградської області 

_________ сесія восьмого скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від _______ 2021 року                    №   

Про розгляд заяви  
гр. Арсірія В.В. щодо 
внесення змін до договорів 
оренди земельних ділянок   
   
         Розглянувши заяву гр. Арсірія В.В., зареєстрованого в                                                                  
м. Новоукраїнка вул. М.Вороного, про внесення змін до договорів оренди 
земельних ділянок (два договори б/н укладені 08.04.2015 року з 
Новоукраїнською РДА строком на 49 років), що знаходяться на території 
Помічнянської міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області, 
надані для сінокосіння і випасання худоби,  угіддя «пасовища», в частині зміни 
угідь на «рілля»,  де зміниться і НГО, враховуючи проект землеустрою, що 
забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь 
земельних ділянок, витягів з ДЗК, витягів  із технічної документації про 
нормативну грошову оцінку земельних ділянок станом на 13.04.2021 року, 
відповідно до статей 12, 93, 124, 186  Земельного кодексу України, ст. 52 
Закону України  «Про землеустрій», 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 № б/н від 
08.04.2015 року, кадастровий номер 3524084800:02:002:0831,  зареєстровано в 
державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за номером 9332614, для 
сінокосіння та випасання худоби, загальною площею 5,0186 га, в тому числі: 
5,0186 га – рілля, за рахунок земель сільськогосподарського призначення на 
території колишньої Помічнянської сільської ради Новоукраїнського району  
Кіровоградської області, а саме:    
        в розділі 2 п. 2.1 слово «пасовища» замінити на «рілля», а в п. 2.4.слова  
«21325 (двадцять одна тисяча триста двадцять п’ять)» замінити на «156814,53 
(сто п’ятдесят шість тисяч вісімсот чотирнадцять)». 
       2. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки № б/н від 08.04.2015 
року, кадастровий номер 3524084800:02:002:0830,  зареєстровано в державному 
реєстрі речових прав на нерухоме майно за номером 9332934, для сінокосіння 
та випасання худоби, загальною площею 5,3856 га, в тому числі: 5,3856 га – 
рілля, за рахунок земель сільськогосподарського призначення на території 



колишньої Помічнянської сільської ради Новоукраїнського району  
Кіровоградської області, а саме:    
        в розділі 2 п. 2.1 слово «пасовища» замінити на «рілля», а в п. 2.4.слова  
«21280 (двадцять одна тисяча двісті вісімдесят)» замінити на «164537,57 (сто 
шістдесят чотири тисячі п’ятсот тридцять сім)». 
       3. Зобов’язати гр. Арсірія В.В. укласти  угоди до договорів оренди землі з 
Помічнянською міською радою відповідно до чинного законодавства та 
зареєструвати їх у місячний строк. 
      4. Попередити гр. Арсірія В.В. щодо використання земельних ділянок в 
межах  грунтозахисних сівозмін, визначених проектом та дотримуватися 
науково-обгрунтованих методів ведення землеробства, вкладення необхідних 
затрат для здійснення протиерозійних заходів з метою захисту земельних 
ділянок від ерозії. 
 
  
Міський голова                                                                 Микола АНТОШИК 
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