
 

 
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 

 

Друга сесія 

 

Восьмого скликання 

 

Рішення 
 

Від 23 грудня 2020 року 

село Нижня Сироватка 
 

 

Про внесення змін до договору оренди 

землі від 19.11.2019 року 
 

 

 Розглянувши лист ТОВ «Агрофірма «Червоносільська» від 10.12.2020 р. 

№ 10/12/01 про внесення змін до договору оренди землі невитребуваних 

земельних часток (паїв) від 19.11.2019 року, зареєстрованого у 

Нижньосироватській сільській раді від 19.11.2019 року за № 20, у зв’язку із 

зверненням громадянки–власниці земельної частки (паю), керуючись Законом 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил 

землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, 

запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» від 10.07.2018 

року № 2498-VIII, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статтею 30 Закону України «Про оренду землі», статтею 13 Закону 

України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 

власникам земельних часток (паїв)», пунктами 8 та 33 договору оренди землі 

від 19.11.2019 року, Нижньосироватська сільська рада вирішила: 
 

1. Внести до договору оренди землі від 19.11.2019 року, укладеного             

між Нижньосироватською сільською радою Сумського району Сумської 

області та ТОВ «Агрофірма «Червоносільська», зареєстрованого у 

Нижньосироватській сільській раді Сумського району Сумської області від 

19.11.2019 року за № 20 та додатку до нього (далі – Договір), шляхом 

укладення додаткової угоди № 1, такі зміни: 

1.1. Пункт 1 Договору викласти в наступній редакції: 

«1. Орендодавець надає, а Орендар приймає в строкове платне користування 

земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (невитребувані земельні частки (паї) в 

кількості 9 шт.), які розташовані на території Нижньосироватської сільської 



ради Сумського району Сумської області, з наступними кадастровими 

номерами та площами: 

 
 

Кадастровий номер ділянки Площа, га Вид угідь 
 

5924788700:04:004:0044 2,5430 рілля 

5924788700:03:003:0029 1,9412 рілля 

5924788700:03:007:0109 1,8721 рілля 

5924788700:03:007:0115 1,8711 рілля 

5924788700:03:007:0121 2,1034 рілля 

5924788700:06:002:0015 1,9564 рілля 

5924788700:06:001:0030 1,8717 рілля 

5924788700:06:005:0137 1,8711 рілля 

5924788700:06:002:0063 1,8712 рілля 

5924788700:03:006:0095 0,5530 сіножаті 

5924788700:03:005:0114 0,5530 сіножаті 

5924788700:06:003:0084 0,5530 сіножаті 

5924788700:06:003:0078 0,4301 сіножаті 

5924788700:06:003:0026 0,5377 сіножаті 

5924788700:08:006:0067 0,5153 сіножаті 

5924788700:08:006:0109 0,5154 сіножаті 

5924788700:08:004:0124 0,5153 сіножаті 

5924788700:08:002:0079 0,5813 сіножаті 

5924788700:08:003:0278 0,8241 пасовища 

5924788700:08:003:0283 0,2431 пасовища 

5924788700:08:009:0330 0,2431 пасовища 

5924788700:08:009:0293 0,2181 пасовища 

5924788700:08:009:0233 0,2181 пасовища 

5924788700:08:009:0262 0,4353 пасовища 

5924788700:08:009:0191 0,2431 пасовища 

5924788700:08:009:0078 0,2431 пасовища 

5924788700:06:006:0073 0,1605 пасовища» 

1.2. Пункт 2 Договору викласти в наступній редакції: 

«2. В оренду передаються земельні ділянки загальною площею                

25,4838 га, у тому числі: рілля - 17,9012 га, сіножаті – 4,7541 га, пасовища – 

2,8285 га.». 

1.3. Абзац перший пункту 5 Договору викласти в наступній редакції: 

«5. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок становить 523855,72 

(п’ятсот двадцять три тисячі вісімсот п’ятдесят п’ять грн. 72 коп.) гривень.». 

1.4. Абзац перший пункту 9 Договору викласти в наступній редакції: 

«9. Орендна плата вноситься Орендарем виключно у грошовій формі та у 

розмірі 62 862,69 (шістдесят дві тисячі вісімсот шістдесят дві грн. 69 коп.) 

гривень за рік, що становить 12% (дванадцять відсотків) від 



загальноукраїнської (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення по Сумській області.». 

1.5. В додатку до Договору вилучити наступні номера за порядком: 7,8 та 

9 Списку невитребуваних земельних часток (паїв), що передаються в оренду 

ТОВ «Агрофірма «Червоносільська» (далі – Список). У зв’язку з цим номера 

за порядком 10 – 30 вважати відповідно номерами 7 – 27. Викласти Список у 

новій редакції.  

2. Відділу земельних відносин, містобудування та благоустрою 

Нижньосироватської сільської ради організувати підготовку додаткової угоди 

№ 1 із врахуванням змін. 

3. ТОВ «Агрофірма «Червоносільська»: 

3.1. Укласти із Нижньосироватською сільською радою Сумського району 

Сумської області, в особі сільського голови Суспіцина Вячеслава Юрійовича 

додаткову угоду № 1 до договору оренди землі невитребуваних земельних 

часток (паїв) від 19.11.2019 року та зареєструвати її. 

3.2. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог статті 

96 Земельного кодексу України. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища, містобудування та будівництва. 
 

 

 
 

Сільський голова       В.Ю. Суспіцин 

 

 

 

 
 


