
 

 
 

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 

земельних ділянок від 30.04.2010 року 
 

 

Розглянувши клопотання директора ТОВ «ЗЕРНЕ» Шульгіна О. М. про 

внесення змін до договору оренди земельних ділянок від 30.04.2010 року, 

зареєстрованого у відділі Держкомзему у Сумському районі від 15.03.2011 

року за № 592478504000045, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 30 Закону України «Про оренду землі», ст.ст. 

12,22,371,93,122,123 та п. 21 Перехідних положень Земельного кодексу 

України, Нижньосироватська сільська рада вирішила: 
 

1. Внести до договору оренди земельних ділянок від 30.04.2010 року, 

зареєстрованого у відділі Держкомзему у Сумському районі від                 

15.03.2011 року за № 592478504000045 (далі – Договір), шляхом укладення 

додаткової угоди № 1, такі зміни: 
 

1.1. Викласти пункт 1 Договору у наступній редакції: 

«1. Орендодавець на підставі рішення 2 сесії 8 скликання 

Нижньосироватської сільської ради від 23.12.2020 року надає, а Орендар 

приймає в строкове платне користування земельні ділянки для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (під польовими дорогами), які 

розташовані на території Нижньосироватської сільської ради Сумського 

району Сумської області з наступними кадастровими номерами та площами: 
 

Кадастровий номер ділянки Площа, га 
 

5924785000:06:001:0228 0,6513 

5924785000:06:001:0229 1,1977 

5924782900:05:005:0642 0,8708 

5924785000:06:001:0230 0,4653 



5924785000:06:001:0231 0,4280 

5924785000:06:001:0232 0,4600 

5924785000:06:002:0147 1,0431 

5924785000:06:002:0148 0,6169 

5924785000:06:003:0044 0,3755 

5924785000:08:004:0016 1,2304 

5924785000:08:004:0017 0,3832 

5924785000:07:003:0135 1,4157 

5924785000:08:003:0150 0,9176 

5924785000:08:004:0018 0,7652 

5924785000:08:004:0019 0,9826 

5924785000:08:003:0149 1,1740 

5924785000:07:006:0019 0,7960 

5924785000:07:006:0018 1,4058 

5924785000:08:003:0151 0,9337 

5924785000:08:003:0152 0,1660 

5924785000:08:003:0153 1,0967» 
 

1.2. Викласти пункт 2 Договору у наступній редакції: 

«2. В оренду передаються земельні ділянки загальною площею 17,3755 га, у 

тому числі рілля - 17,3755 га.». 

1.3. Викласти пункт 5 Договору у наступній редакції: 

«5. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок становить                    

433369,66 грн. (чотириста тридцять три тисячі триста шістдесят дев’ять грн. 

66 коп.), у тому числі: 
 

Кадастровий номер  

ділянки 

Площа,  

га 

Вид  

угідь 

Нормативна 

грошова оцінка, грн. 
 

5924785000:06:001:0228 0,6513 рілля 20555,77 

5924785000:06:001:0229 1,1977 рілля 36409,72 

5924782900:05:005:0642 0,8708 рілля 20811,76 

5924785000:06:001:0230 0,4653 рілля 12657,35 

5924785000:06:001:0231 0,4280 рілля 9308,82 

5924785000:06:001:0232 0,4600 рілля 11369,12 

5924785000:06:002:0147 1,0431 рілля 26754,00 

5924785000:06:002:0148 0,6169 рілля 13172,92 

5924785000:06:003:0044 0,3755 рілля 5337,29 

5924785000:08:004:0016 1,2304 рілля 31225,00 

5924785000:08:004:0017 0,3832 рілля 8328,85 

5924785000:07:003:0135 1,4157 рілля 40826,57 

5924785000:08:003:0150 0,9176 рілля 14820,77 

5924785000:08:004:0018 0,7652 рілля 20578,08 

5924785000:08:004:0019 0,9826 рілля 27428,07 

5924785000:08:003:0149 1,1740 рілля 33055,10 



5924785000:07:006:0019 0,7960 рілля 18259,03 

5924785000:07:006:0018 1,4058 рілля 29058,76 

5924785000:08:003:0151 0,9337 рілля 30087,69 

5924785000:08:003:0152 0,1660 рілля 5183,93 

5924785000:08:003:0153 1,0967 рілля 18141,06» 
 

1.4. Викласти пункт 9 Договору у наступній редакції: 

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

52004,36 грн. (п’ятдесят дві тисячі чотири грн. 36 коп.) за рік, що становить 

12% від нормативної грошової оцінки земельних ділянок, згідно витягів із 

технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок.». 

1.5. Викласти пункт 37 Договору у наступній редакції: 

«37. Розірвання Договору оренди земельних ділянок в односторонньому 

порядку не допускається. 

У разі не дотримання Орендарем екологічної безпеки землекористування та 

збереження родючості ґрунтів, додержання державних стандартів, норм і 

правил відповідно до статті 24 Закону України «Про оренду землі», розірвання 

Договору здійснюється у судовому порядку. 

Припинення Договору шляхом його розірвання здійснюється відповідно до 

вимог статті 32 Закону України «Про оренду землі» у разі погіршення якості 

ґрунтового покриву та інших корисних властивостей орендованих земельних 

ділянок або приведення їх у непридатний для використання за цільовим 

призначенням стан.». 

1.6. Викласти пункт 38 Договору у наступній редакції: 

«38. Перехід права власності на орендовані земельні ділянки до другої 

особи, а також реорганізація юридичної особи–Орендаря не є підставою для 

зміни умов або розірвання Договору.». 

2. Поновити Договір оренди земельних ділянок від 30.04.2010 року, 

зареєстрованого у відділі Держкомзему у Сумському районі                                   від 

15.03.2011 року за № 592478504000045 на 10 (десять) років. 

3. Відділу земельних відносин, містобудування та благоустрою 

Нижньосироватської сільської ради організувати підготовку додаткової угоди 

№ 1 із врахуванням змін. 

4. ТОВ «ЗЕРНЕ»: 

4.1. Укласти із Нижньосироватською сільською радою Сумського району 

Сумської області додаткову угоду № 1 до Договору оренди земельних ділянок 

від 30.04.2010 року та зареєструвати її в Державному реєстрі речових прав на 

нерухоме майно. 

4.2. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог                 

статті 96 Земельного кодексу України. 

5. 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 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


