
ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 20.02.2020року № 18-28/УІІ

Про внесення змін та поновлення 
терміну дії договору оренди землі 
ФГ « ШАНС »

Розглянувши заяву голови фермерського господарства « ШАНС »
від 18.02.2020 № 194 про внесення змін 

та поновлення терміну дії договору оренди землі від 04.07.2014 року, 
протокол №1 зборів членів ФГ « ШАНС » від 25.01.2020 « Про зміну 
голови ФГ «ШАНС», враховуючи рішення Великохутірської сільської 
ради від 27.06.2019року № 9-9/УІІ « Про прийняття земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну 
власність Великохутірської сільської ради» та погодження постійної 
комісії з питань земельних відносин, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища, житлово-комунального господарства та 
благоустрою, керуючись статтею 12, статтею 122 Земельного кодексу 
України, Законом України « Про оренду землі », пунктом 34 статті 26 
Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» Великохутірська 
сільська рада в и р і ш и л а :

1. Внести зміни та поновити термін дії договору оренди землі від
04.07.2014року укладеного між Головним управлінням Держземагентства 
у Черкаській області та гр. _ , додаткова
угода із змінами від 17.06.2015р. загальною площею 47,9703га, в тому 
числі: рілля - 47,9703га, для ведення фермерського господарства,
кадастровий номер ____________________ , яка розташована (за межами
населеного пункту) с. Великий Хутір в адміністративних межах 
Великохутірської сільської ради Драбівського району Черкаської області.

2. Доручити сільському голові Великохутірської сільської ради
Шинкаренко Ніні Олександрівні укласти та підписати додаткову угоду 
до договору оренди землі із головою фермерського господарства 
«ШАНС» ~ — терміном на 25 (двадцять
п’ять ) років з моменту здійсненої державної реєстрації права оренди від 
15.10.2014 до 15.10.2039 року.



3. Орендну плату встановити в грошовій формі в розмірі 12 
(дванадцять) відсотків від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки. Нарахування провести з 01.01.2020року.

4. Орендарю ФГ « ШАНС » своєчасно сплачувати орендну плату за 
землю та використовувати її за цільовим призначенням.

5. Фермерському господарству «ШАНС» провести державну 
реєстрацію ( додаткової угоди ) права оренди земельної ділянки 
загальною площею 47,9703га - протягом 20 (календарних днів).

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань земельних відносин, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища, житлово-комунального господарства та 
благоустрою.


