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ВЕЛИКОХУТІРСЬКЛ СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

« 19» л ютого 2021 року XL* 5-10 /V111
с. Великий Ху тір

Про надання згоди на розроблення 
детального плану території по вулиці 
Слобідська, 77 села Великий Xу іір 
(Драбівського району) Золотоніського 
району Черкаської об ласт і

і
Розглянувши клопотання директора ■ ; п «Росток» Васильєва Олексія 

Олександровича та додані правовстановлюючі документи, а саме: договір 
оренди землі від 19.05.2014року. додаткова угода від 18.03.202Ороку про 
внесення змін до договору оренди землі від 10.05.2014 . керуючись ст.26, 50 
Закону України уПро місцеве самм&рсау ванмя в Україні», ет.8 ,'0 ,19 Закону 
України «Про регулювання містобудівної діяльності», сі. 12 Земельного 
кодексу України, ст. 12 Закону України «Про основи містобудування», 
«Порядку розроблення містобудівної документації, затвердженого Наказом 
Міністерства регіонального розвитку. 6> дг анпці на та шгглово-кому пального 
господарства України від 16.1 1.2011 Хе290 Велнкохутірська сільська рада

в н р і ш и л а:

1. Надати згоду на розробку детального плану території по вулиці Слобідська,
77 села Великий Хутір (Драбівського району) Золотоніського району 
Черкаської області земельної ділянки, площею 5.3932га, кадастровий 
номер: 7120682600:03:002:2048 з цільовим призначенням -  під
господарськими будівлями і дворами, розташована за межами населеного 
пункту', в адміністративних межах В елико хутірської сільської ради 
Золотоніського району Черкаської області.

2. Визначити замовником розроблення детального плану території по вулиці 
Слобідська, 77 села Великий Хутір (Драбівського району) Золотоніського 
район) Черкаської області земельної ділянки зазначеної в нД нього 
рішення, и икона вмий комітет Іїсликохутірської сільської ради,

3. Фінансування робіт по розробленню детального плану території по вулиці 
Слобідська, 77 села Великий Хутір (Драбівського району) Золотоніського 
району Черкаської області земельної ділянки зазначеної в и.1 нього 
рішення провести за рахунок приват ного підприємст ва «Росток» в особі
директора н\п Росток Васильева Олексія Олександровича
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Копія вірна*
4. Розроблений детальний план території зазначеначеної земельної ділянки 

затвердити протягом ЗО днів з дня його подання на засідання сесії 
Великохутірської сільської ради.

5. Виконавчому! комітету Великохутірської сільської ради забезпечити 
оприлюднення затвердженого детального плану протягом 10 днів з дня 
його затвердження на веб-сайті Великохутірської сільської ради.

6. Головному спеціалісту (програмісту) Вольф В.Б. забезпечити
оприлюднення даного рішення протягом двох тижнів з дня його прийняття.

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

Великохутірський сільсь Ш ИНКАРЕНКО

* 'іПЧ1-.



ЗАВДАННЯ
на розроблення детального плану території по вулиці Слобідська, 77 села Великий 

Хутір Золотоніського району, Черкаської області.

Ч.ч. Складова завдання Зміст

1. Підстава для проектування Рішення Великохутірської сільської 
ради від 19.02.2021 р. № 5-10/VIII про 
розроблення детального плану території по 
вулиці Слобідська, 77 села Великий Хутір 
Золотоніського району, Черкаської області.

2. Замовник розроблення детального 
плану

Виконавчий комітет Великохутірської 
сільської ради

3. Розробник детального плану ПП «ЛАРО 2010»

4. Строк виконання детального плану. 31.03.2021 р.

5. Кількість та зміст окремих етапів 
виконання роботи.

-

6. Строк першого та розрахункового 
етапів проекту.

В один етап

7. Мета розроблення детального плану
-Уточнення планувальної структури і 
функціонального призначення території та 
параметрів забудови частини території (за 
межами населеного пункту Великохутірської 
сільської ради в межах земельної ділянки 
кадастровий номер: 7120682600:03:002:2048, 
тип власності: комунальна власність, цільове 
призначення: 01.01 для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва, площа: 
5.3932 га
- Отримання містобудівних умов та обмежень 
на нове будівництво зернового комплексу за 
адресою: Черкаська область, Золотоніський 
район, село Великий Хутір, вулиця 
Слобідська, 77.

8. Графічні матеріали із зазначенням 
масштабу

1. Схема розташування території у 
планувальній структурі Великохутірської



сільської ради.
М 1:10000.

2. Опорний план, план існуючого 
використання території, схема існуючих 
планувальних обмежень. М 1:500.

3. Проектний план. Схема планувальних 
обмежень. М 1:500. Схема організації руху 
транспорту та пішоходів. М 1:500.

9. Склад текстових матеріалів. Згідно ДБН Б 1.1-14:2012.
10. Перелік основних техніко- 

економічних показників
Загальна площа ділянки.
Макс. площа забудови, відсоток забудови, 
площа покриття, площа озеленення -  по 
розрахунку.

11. Особливі вимоги до забудови, 
інженерного обладнання, організації 
транспорту, пішоходів

Нове будівництво зернового комплексу за 
адресою: Черкаська область, Золотоніський 
район, село Великий Хутір, вулиця 
Слобідська, 77 в складі комплексу:.
Бункер накопичування зерна A6L5P11 - 2 шт. 
Система очистки -1 шт.
Завальна яма - 1 шт 
Бункер - 1 шт.
Норійна вежа з приямком - 1 шт.
Сушарка -1 шт.
Інженерне забезпечення існуюче.
Організація руху транспорту та пішоходів 
існуюча.

12. Вимоги до використання 
геоінформаційних технологій при 
розробленні окремих розділів схеми 
планування та їх тиражуванні

Містобудівна документація розробляється на 
паперових і електронних носіях на оновленій 
картографічній основі в цифровій формі як 
набори профільних геопросторових даних у 
державній геодезичній системі координат 
УСК-2000 і єдиній системі класифікації та 
кодування об’єктів будівництва для 
формування баз даних містобудівного 
кадастру.

13. Перелік вихідних даних для 
розроблення детального плану, що 
надаються замовником, у т.ч. 
топогеодезична основа

- Погоджена у відповідних службах 
топогеодезична основа М 1:500.
- Рішення Великохутірської сільської 
ради від 19.02.2021 р. № 5-10/VIIInpo 

розроблення детального плану території по 
вулиці Слобідська, 77 села Великий Хутір 
Золотоніського району, Черкаської області.
- Викопіювання з генплану села Великий 
Хутір.
- Технічний паспорт.
- Кадастровий план земельної ділянки .
- Договір оренди землі.
- Паспорт артсвердловини.

14. Необхідність попереднього розгляду 
замовником детального плану.

Відсутня

15. Вимоги щодо забезпечення державних Відсутні
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інтересів.
16. Вимоги з цивільної оборони (за 

окремим завданням).
Вимоги відсутні

17. Перелік додаткових розділів та 
графічних матеріалів (із зазначенням 
масштабу), додаткові вимоги до 
змісту окремих розділів чи графічних 
матеріалів (за наявності)

Вимоги відсутні

18. Перелік та кількість додаткових 
примірників графічних та текстових 
матеріалів, форма їх представлення

Додаткових примірників не виготовляти.

19. Формат представлення для матеріалів, 
які передбачаються на електронних 
носіях

Формат PDF

20. Основні вимоги до програмного 
забезпечення, в тому числі 
геоінформаційних систем та 
технологій

Система координат СК 2000.

21. Додаткові вимоги Відсутні

Примітка. Невід’ємною частиною завдання на розроблення детального плану території є 
копія фрагменту затвердженої містобудівної документації з нанесення контуру території 
детального плану, яка підписується керівником відповідного місцевого органу 
містобудування та архітектури.

Начальник управління 
містобудування та архітектури, 
Департаменту будівництва 
Черкаської облдержадміністрації І. Дмитренко

А. Ю. НіколенкоГоловний архітектор проекту



Начальнику управління
містобудування та архітектури 
Департаменту будівництва 
Черкаської облдержадміністрації 
Дмитренку В. І.
Виконавчий комітет 
Великохутірської сільської ради 
Золотоніського району Черкаської 
області
(замовник)
вул. Куниці, 10 с. Великий Хутір 
Золотоніський район Черкаська 
область індекс: 19854
(адреса)
тел.: (+380-4738) 96-6-31
(контактний телефон)

E-mail: vhutir sr@ukr.net

ЗАЯВА

Прошу розглянути на засіданні архітектурно-містобудівної ради при 
управлінні містобудування та архітектури облдержадміністрації проект: 

Детальний план території по вулиці Слобідська, 77 села Великий Хутір 
(Драбівського району) Золотоніського району, Черкаської області.

(вказати повну назву проекту, адресу розташування об ’єкта)

Проектувальник: Приватне підприємство «ЛАРО -  2010»

Рецензент:______________________________________________________________

Н. О. Шинкаренко
, (П. І. Б)

2021 р.

(П.І.Б., посада, місце роботи)
Доповідач: Ніколенко Анатолій Юхимович, ГАП

(П.І.Б., посада, місце роботи)

сільський голова
а:.посада) (підпис)

(дата)

Документи прийняті «__«_

(Підпис) (Прізвище)

mailto:sr@ukr.net


ДОГОВІР 
ОРЕНДИ ЗЕМЛІ

м. Черкаси « 19 » травня 2014 рок;

Головне управління Держземагентства у Черкаській області (код ЄДРПО 
38368935), адреса: м. Черкаси, вул. Смілянська, 131, в особі в.о. начальника Головног 
управління Держземагентства у Черкаській області Мироненка Дмитра Олександрович; 
який діє на підставі Положення про Головне управління Держземагентства у Черкаські 
області від 05.09,2012 № 417 зі змінами від 01.03.2013 № 96, далі -  орендодавець, з однії 
сторони, та Приватне підприємство «Росток» (код ЄДРПОУ 31974393), адреса: Черкаськ 
обл., Драбівеький р-н, с. Великий Хутір, вул. Шкільна, буд. 5, в особі директора Омелюх 
Віктора Олексійовича, який діє на підставі статуту, далі -  орендар, з іншої сторож 
відповідно до наказу Головного управління Держземагентства у Черкаській області ві 
16.05.2014 року № 813/14Д4-СГ та за згодою сторін уклали цей договір оренди пр 
наступне:

Предмет договору , * >
1. Орендодавець надає, а орендар приймає в строкове платне користування земельн 

ділянку сільськогосподарського призначення державної власності для ведення товарног 
сільськогосподарського виробництва, яка знаходиться (розташована) за межам: 
населеного пункту, в адміністративних межах Вслнкоху гірської сільської раді 
Драбівського району Черкаської області. . . . '

V- >
Об'єкт оренди

2. В оренду передасться земельна ділянка сільськогосподарського призначена 
державної форми власності з кадастровим номером 7120682600:03:002:2048 площе к 
5,3932 га, вид угідь -  під господарськими будівлями і дворами, розташована за межами 
населеного пункту, в адміністративних межах Велнкоху гірської гісільсььшї раді 
Драбівського району Черкаської області.

3. На земельній ділянці розташовано: об’єкти нерухомого майна -  комгшею
господарських будівель та споруд. .

,  ,/*»*•;’ ■ '•:. »...

4. Земельна ділянка передається в оренду без будівель, споруд та інших об’єктів.

» J 5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки підлягає проведенню ж 
замовлення та за рахунок орендаря на протязі трьох місяців з моменту державної реєстраці 
права оренди земельної ділянки із поданням орендарем у встановленому законом порядк) 
впродовж цього ж строку технічної документації з нормативної грошової ІЙннки земельно' 
ділянки на розгляд та затвердження відповідному органу місцевого самоврядування тг 
укладанням угоди про внесення змін до договору оренди в частині нормативної грошово' 
оцінки.

До моменту набрання чинності рішенням відповідного, органу' місцевого 
самоврядування, яким затверджено технічну документацію з нормативної,.грошової оцінки 
земельної ділянки, визначення суми орендної плати, що вноситься орендарем згідно цьогс 
договору, здійснюється за даними про середній розмір нормативної грошової оцінки одиниці 
площі ріллі по Черкаській області, що для цієї земельної ділянки становить 143254,18 гри. 
(сто сорок три тисячі двісті п’ятдесят чотири гривні 18 кой.) з розрахунку за 1 га площі 
ріллі -  26562,00 гри. (двадцять шісг^тисяч п’ятсот шістдесят дві грн. 00' коп.ф з урахуванням 
коефіцієнта індексації -  3,2 станом на 2014 рік. ~ *~



Сторони дійшли згоди, місі і і  разі* якщо розмір орендної плати, визначиш! 
даними затвердженої технічної документації з нормативної грошовоїrüп ін к и  земелі 
ділянки, буде більшим за розмір орендної плати, визначений згідно цього пункту догов 
оренди та сплачений орендарем* то сума різниці між вказаними розмірами підлягає сп. 
орендарем до відповідного бюджету у місячний строк з дня набрання чинності ріше 
органу місцевого самоврядування про затвердженим технічної документації з норматив 
грошової оцінки земельної ділянки.

6. Земельна ділянка, яка передається в оренду, не мас недоліків, що мол. 
перешкоджати 'її ефективному використанню.

7, Інші особливості об'єкту оренди, які можуть вплинути на орендні ВІДНОСИШ
відсутні. . і^  .

Строк ДІЇ ДОГОІНШУ оренд и

8. Договір оренди укладено терміном на LU (дгенть) років та діс по IV трав 
2024p, _ /

Після закінчення строку дії договору орендар мас переважне правб поновиш його 
новий строк. У цьому разі орендар повинен ке пізніше ніж та 3U днів до закінчення строї 
дії договору повідомити письмово орел до давил про намір продовжити його дію,

One РІДНИ ».ЧИТИ
• 1.41і

9, Орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі 6446,44 ірі 
(шість тисяч чотириста сорок шість і рішень 44 кои.) на рік, т о  становиіь 4,5 (чоінр 
uLiiu гГшь десятих) відсотки від нормативної грошової оцінки земельних ділянок.

I [h Обчислення розміру орендної плати за землю здійснюється з урахунадтюс
індексів інфляції. . 4 .

/

11, Орендна плата вноситься у такі строки: іцомісмчие не пізніше 341 чмел. 
наступного місяіім.

12. Розмір орендної плати переглядається 1 раз на дна роки у разі; _
- зміни умов господарювання, передбачених договором;
- зміни розмірів земельного податку, підвищення пін* тарифів, у тому числ 

внаслідок інфляції;
- затвердження зміни коефіцієнта індексації, орендар зобов'язується внести оренди}

плату з врахуванням затвердженого коефіцієнта; '
- погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вйізи "орендаря, пк 

підтаерджено документам н*
- в інших випадках, передбачення законом.

13, У раді несвоєчасного внесения орендної плане у строки, визначені цих 
договором, справляється пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ,дцу діяла в нсріиі 
прострочення, за кожан день прострочення платежу.

Умови и и коїш ста її н si земельної дід пики

3 4. В оренду передасться земельна ділянка сідьеькигоспндлрськйго призи вченні 
для ведення товарного сільськодосіїиларського ліфоГзніштиа.

15, Цільове призначення земельної ділянки для ведення товарний 
сіль ськогосподярсь КОГО ВІфоб НИ НТВ Я,



16. Орендар зобов’язаний забезпечити збереження стану об'єкта оренди, 
застосовувати заходи по захисту від ерозії, дотримуватись вимог протиерозійної організації 
території та додержуватися екологічних норм.

Умовч і строки передачі земельної ділянки в оренду

17. Передача земельної ділянки в оренду здійснюється по акту приймання -  передачі 
об’єкта оренди.

18. Інші умови передачі земельної ділянки в оренду:
- витрати, пов’язані з оформленням цього договору, несе орендар,
- виконання орендарем вимог розпорядчого акту органу виконавчої влади, яким 

земельна ділянка надається у користування орендареві.

19. Передача земельної ділянки орендарю здійснюється у 5-денмнй термін після 
державної реєстрації права оренди за актом прийманнЯ'-передачі об'єкта оренди.

Умови повернення земельної ділянки г

20. Орендар зобов'язаний після закінчення договору оренди землі, на наступний 
день повернути орендовані земельну ділянку орендодавцеві у стані, не гіршому порівняно з 
тим. у якому він одержав її в оренду.

Орендодавець у разі погіршення корисних властивостей орендованої земельної 
ділянки, пов’язаних із зміною її стану, має право на відшкодування збитків у розмірі, 
визначеному сторонами. Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування, 
збитків, спір розв'язується у судовому порядку.

21. Здійснені орендарем без згоди орендодавця витрати на поліпшення орендованої 
земельної ділянки, які неможливо відокремити без заподіяння шкоди цій ділянці, не 
підлягають відшкодуванню.

22. Поліпшення стану земельної ділянки, проведені орендарем за письмовою згодою 
з орендодавцем землі, підлягають відшкодуванню. Умови, обсяги і строки відшкодування 
орендарю витрат за проведені ним поліпшення стану земельної ділянки визначаються 
окремою угодою сторін.

- .
23. Орендар має право па відшкодування збитків, заподіяних внаслідок невиконання 

орендодавцем зобов’язань, передбачених цим договором.
Збитками вважаються:
- фактичні втрати, яких орендар зазнав у зв’язку з невиконанням або неналежним 

виконанням умов договору орендодавцем, а також витрати, які орендар здійснив або повинен 
здійснити для відновлення свого порушеного права;

- доходи, які орендар міг би реально отримати в разі належного виконання 
орендодавцем умов договору.

24. Розмір фактичних витрат орендаря визначається та підтверджується 
лркументальн о.

Обмеження (обтяження1) щодо використання 
земельної ділянки

25. Відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку 
відомості’ про обмеження у використанні земельної ділянки не встановлені та не 
зареєстровані.



2Ь. Передача в оренду земельної ділянки не є підставою для припинення або зміни 
обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб на цю ділянку.

.. ..... Умоли передачі v заставу та внесення до статутного фонду
прала оренди земельної ділянки

27. Право на оренду земельної ділянки державної власності не може бути відчужено 
її  орендарем іншим особам, внесено до статутного фонду, передано в заставу.

інші права та обов'язки сторін

28. Права орендодавця:

. _ Орендодавець мас право вимагати від орендаря:
використання земельної ділянки за цільовим призначенням згідно з договором 

оренди; г

-  дотримання екологічної безпеки землекористування;
- своєчасного внесення орендної плати з урахуванням змін коефіцієнта індексації,

29. Обов'язки орендодавця:
* І

Орендодавець зобов’язаний;
- передати в користування земельну ділянку у стані, що відповідає умовам договору

оренди;
- не вчиняти дій. які б перешкоджали орендареві користуватися орендованою 

земельною ділянкою;
- відшкодувати орендарю капітальні витрати, пов'язані з поліпшенням стану об'єкта 

оренди, яке проводилося орендарем за згодою орендодавця;
- попередити орендаря про особливі властивості та недоліки земельної ділянки, які в 

процесі її використання можуть спричинити екологічно небезпечні наслідки для довкілля або 
призвести до погіршення стану самого об’єкта оренди.

30. Права орендаря:

Орендар земельної ділянки має право:
- самостійно господарювати на землі з дотриманням умов договору оренди землі;

- - отримувати продукцію і доходи.

31. Обов'язки орендаря:

Орендар земельної ділянки зобов’язаний:
- ■' ■■ - використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням;

- при використанні об’єкта оренди не порушувати законодавство;
- приступати до використання земельної ділянки в строки, встановлені договором;
- дотримуватись встановлених шодо об’єкта оренди обмеження (обтяження) в обсязі, 

передбаченому законом або договором оренди землі;
- дотримуватися заходів по захисту від ерозії;
- дотримуватись вимог протиерозійної організації території та екологічних норм;
- у п’ятиденний строк після державної реєстрації права оренди надати копію 

договору відповідному органу державної податкової служби;
- своєчасно вносити орендну плату з урахуванням змін коефіцієнта індексації.



Ріпи к- випадкового знищення або пошкодження 
об'єкта оренди ми його частини

32. Ризик ви палко його знищення або пошкодження об'єкта оренди чи його частиш 
«есе орендар.

Страхування об'єкта оренди

-  33. Страхування об'єкта оренди здійснюється орендарем у порядку, встановленому
законодавством України на повну його вартість на період дії договору оренди землі під 
ркшків які можуть погіршити стан самого об’єкта оренди.

У разі невиконання свого обов'язку стороною, яка повинна згідно з договором 
оренди землі застрахувати об'єкт оренди, друга сторона може застрахувати його і зажадати
■ід іншої сторони вілшкоду ванн я витрат на страхування.

* * ;
Зміна умов договору і припинення ного дії

t
34. Зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін. 

У разі нсдосягнення згоди щодо зміни договору спір розв’язується у судовому порядку.
âv

35. Дія договор} припиняється у разі:

- закінчення строку, на який його було укладено:
- придбання орендарем земельної ділянки у власність;
- викупу земельної ділянки для суспільних потреб або примусового відчуження 

земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;
- ліквідації юридичної особи-орендаря;
Договір оренди припиняється також в інших випадках, передбачених законом

36. Дія договору припиняється шляхом його розірвання за:
- - взаємною згодою сторін:

-умови неефективного використання земельної ділянки;
- заборгованості по орендній платі більш ніж за гри місяці поспіль;
- рішенням суду на вимог}- однієї із сторін внаслідок невиконання другою стороною 

обов'язків або внаслідок випадкового знищення, пошкодження об'єкта оренди, яке істотно 
перешкоджає її використанню;

. - - з інших підстав, визначених законом.
<■ “

37. Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається.

38. Перехід права власності на орендовану земельну ділянку (ділянку, частину 
земельної ділянки) до другої особи, не є підставою для зміни умов або розірвання договору.

Відповідальність сторін за невиконання або 
неналежне виконання договору

39. За невиконання або неналежне виконання договору оренди землі сторони несуть 
відповідальність відповідно до закону та цього договору.

40. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється віл відповідальності, якщо 
вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.



Прикінцеві положення

41. Цей договір оренди землі набирає чинності після підписання сторонами та 
державної реєстрації права оренди.

- >- Орендар зобов'язаний передати акт приймання-перелачі об’єкта оренди до органу 
jrpzaiiHoï реєстрації права оренди у триденний термін з моменту його підписання 
сторонами договору.

Цей договір оренди землі укладено у 3 (трьох) примірниках, що мають однакову 
юридичну силу, перший знаходиться в орендодавця, другий -  в орендаря, третій - в органі, 
к ж і провів державну реєстрацію права оренди.

■ і#
* * ?

Невід'ємними частинами договору оренди є:

- схема розміщення земельної ділянки;
• розрахунок орендної плати;

- кадастровий план земельної ділянки;
- акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);
- акти приймання -  передачі об'єкта оренди

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ОРЕНДОДАВЕЦЬ:

Гкмввс управління 
Держземаї ентетва у Черкаській 
•власті
18000. м. Черкаси, 
вул Сміллнська, 131
код СДРПОУ 38368935

♦ * г

ОРЕНДАР:

Приватне підприємство нРосток«
Черкаська обл., Драбівський р-н. 
с. Великий Хутір, 
вул. Шкільна, буд. 5 
код ЄДРПОУ 31974393





ДОДАТКОВА УГОДА

про внесення змін до договору оренди землі 
від 19,05.2014р., укладений між Головним 
управлінням Держземагентства у Черкаській 
області та приватним підприємством « Росток », 
право оренди зареєстроване у Державному реєстрі 
речових прав на нерухоме майно № 6183643 
від 26.06.20і 4.

с. Великий Хутір « 18 » березня 2020 року

Великохутірська сільська рада (код ЄДРПОУ 34238349), адреса: і 9854, 
Черкаська область, Драбівський район, с. Великий Хутір, вул. Куниці, 10, в особі 
заступника сільського голови Великохутірської сільської ради з питань 
діяльності виконавчих органів ради Близнюк Тетяни Миколаївни , яка діє на 
підставі Закону України «Про місцеве самоврядування», згідно розпорядження 
сільського голови Шинкаренко Н.О, №02-09/34-0 від 29.05.2019 « Про надання 
права підпису», надалі «Орендодавець», з однієї сторони та приватне 
підприємство « Росток » (код ЄДРПОУ 31974393), адреса: вул. Слобїдська,77, 
с. Великий Хутір, Драбівський район. Черкаська область, 19854, в особі 
директора підприємства Васильєва Олексія Олександровича , який діє на підставі 
рішення № 22/01 від 22.01.2020 р. « Про призначення на посаду директора ПП 
«Росток» Васильєва Олексія Олександровича з 23.01.2020р.», надалі «О рендар», 
з іншої сторони, відповідно рішення сесії Великохутірської сільської ради від 
18.03.2020р. № 19-8/V11 та п.34 договору оренди землі від 19.05.2014р. за 
взаємною згодою сторін уклали цю додаткову угоду про наступне:

1. Внести, за згодою сторін, зміни до договору оренди землі від 19.05.2014, 
право оренди зареєстроване у Державному реєстрі речових прав на нерухоме 
майно № 6183643 від 26.06.2014, виклавши пункти цього договору в наступній 
редакції:

- «2. В оренду передається земельна ділянка сільськогосподарського 
призначення комунальної форми власності загальною площею - 5,3932га, вид 
угідь - під господарськими будівлями і дворами для ведення товарного сільсько
господарського виробництва, кадастровий номер 7120682600:03:002:2048, яка 
розташована ( за межами населеного пункту ) в адміністративних межах 
Великохутірської сільської ради Драбівського району Черкаської області.»;

«4. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки згідно витягу із 
технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки від 
18.12.2019 становить: 5,3932га - 183084,45грн. (сто вісімдесят три тисячі 
вісімдесят чотири ти ^н і 45жол.).»;



v>v
«7. Договір оренди ліс до 26 червня 2034 року.

Після закінчення строку дії договору орендар мас переважне право поновити 
його на новий строк. У цьому разі орендар повинен не пізніше ніж за ЗО днів до 
закінчення строку дії договору повідомити письмово орендодавця про намір 
продовжити його дію.»;

- «8. Річна орендна плата розраховується орендарем самостійно, виходячи зі 
ставки 12,0 (дванадцять) відсотків від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки. Нарахування проводити починаючи з 01.01.2020 року»;

Ця додаткова угода про внесення змін до договору є невід’ємною 
частиною договору оренди землі від 19.05.2014, право оренди зареєстроване у 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно № 6183643 від 26.06.2014.

Копію цієї додаткової угоди про внесення змін до договору протягом 5 
(п’яти) днів з моменту її реєстрації орендар зобов’язується подати 
відповідному органу державної податкової служби.

Ця додаткова угода про внесення змін до договору оренди землі укладена 
та підписана сторонами у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну 
силу. Перший примірник зберігається у орендодавця, другий - у орендаря.

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: ОРЕНДАР:

Великохутірська сільська рада 
в особі заступника сільського голови з 
питань діяльності виконавчих органів 
ради Близнюк Тетяни Миколаївни

Приватне підприємство « Росток » 
в особі директора підприємства 
Васильєва Олексія Олександровича

1 9854, Черкаська область, Драбівськнй район, 
с. Великий Хутір, вул. Куниці, 10 
код ЄДРПОУ 34238349

19854, Черкаська область. Драбівськнй район, 
с. Великий Хутір, вул. Слобідська, 77 
код ЄДРПОУ 31974393

І

Т.М. Близнюк О. О. Васильєв
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9. Відомості про експлуатацію свердловини
(заповнюється її власником)

*
Стан свердловини в процесі її експлуатації з а д о в іл ь н и й __________
Дані про заміри динамічного рівня, дебіту та якості води під час експлуатації 

свердловини або за деякий період.
Рекомендації по експлуатації свердловини (періодичність техогляду, заміна і 

профілактика насосного обладнання, ремонт свсрдловнни):тех/і/ч/п/іі огляд стану 
насосного обладнання свердловини, контрольної вимірювальної апаратури проводити 
щоОенно працівником (наприклад~ліотористом), спеціально визначеним наказом по 
господарству відповідач ьнич за експлуатацію свердловини. ~

10. Відомості про ремонт свердловини
(заповнюється оргажзашею, яка виконала ремонт)

Ремонт свердловини виконаний__________________________________ ______
(кат oprvtiuwO f

з «____» ____________ 199 р. по «____ »>___________ J 99 р.
В процесі ремонту виконані наступні роботи: __________________________________
Зміна конструкції внаслідок ремонту ______________________________________ _ _

Результати відкачки після ремонту та рекомендований режим експлуатації:

11. Експлуатаційні показники свердловини та монтаж 
водопідйомного обладнання

1. Глибина свердловини 50,0 м» робочий діаметр свердловини 168 мм.
2. Водопідйомна колона діаметром______ мм встановлена до глибини
3. Гирло свердловини загерметизованс.
4. В стан овлений_______глибинний насос

(тил насосної установки, тип двигу на)
5. Із свердловини виконана пробно-експлуатаційна відкачка, при котрій встановлено:

а) статичний рівень води в свердловині становить 14,0 м від поверхні;
б) динамічний рівень води в свердловині становить 26,0 м від поверхні,
в) зниження рівня води в свердловині становить 12,0 м.

6. Продуктивність свердловини при зниженні 12,0 м становить
7. Тривалість відкачки складає J2 години.
8. Дебіт свердловини 10,0 м3/год., рекомендований 10,0

10,0 м /год.

м3/год.
м3/год.9. Питомий дебіт складає 0,83 

] 0. Робота по монтажу насосного обладнання виконана

Паспорт etdnOêidnù до об.» і кофр t ка£т*и^С€срдА оси w u

Склала: нач. екологіч

Директор 
ДП «Центрукргеоло

М.П.

Н.Д. Псньковська

ВО. Панченко

б
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Фасади Завальної ями з системою очистки



ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА 

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
вул. Хрещатик, 223, м. Черкаси, 18001, тел./факс: (0472) 37-23-93, 37-29-10, 50-04-57 

E-mail: 40422357@mail.gov.ua. код згідно з ЄДРПОУ 40422357

MrCS - і з і і  № GQL/oa.v4 На № від

Витяг з протоколу № 4

засідання архітектурно-містобудівної ради 
при управлінні містобудування та архітектури 

Департаменту будівництва 
облдержадміністрації.

29.04.2021

Місце проведення: мала сесійна зала Будинку рад по бульвару Шевченка, 185 м. Черкаси

головуючий: Дмитренко В. І. -  голова ради, голова Черкаської обласної організації 
Національної спілки архітекторів України, Головний архітектор області, 
Народний архітектор України, академік Української академії архітектури, 
Лауреат премії Академії будівництва України 

протокол вів: Нікогда А.А. -  провідний спеціаліст відділу містобудівного кадастру 
управління містобудування та архітектури Департаменту будівництва 
облдержадміністрації

Присутні члени архітектурно -  містобудівної ради:

Кондратський Архітектор, член Національної спілки архітекторів України,
Леонід Степанович лауреат Державної премії СРСР та Національної премії України

ім. Т. Г. Шевченка, почесний член Української академії 
архітектури, Лауреат премії Академії будівництва України, член 
Правління ЧООНСА України

Сорокін Архітектор, директор, головний архітектор проектів
Роман Іванович ТОВ “Стана ЛТД”, член Національної спілки архітекторів

України, лауреат Державної премії СРСР в галузі архітектури, 
член Правління ЧООНСА України

Дем’яненко Сергій 
Миколайович

Петренко Анатолій 
Дмитрович

Начальник АПМ КПВАПП “Облархбюро” Черкаської обласної 
ради, член Національної спілки архітекторів України, член 
Правління ЧООНСА України

Архітектор, член Національної спілки архітекторів України

mailto:40422357@mail.gov.ua


Юрін Архітектор, головний архітектор проектів ТОВ
Дмитро Олександрович “Черкасархпроект”, член Національної спілки архітекторів

України

Коляда Іван Архітектор, ГАП КПВАПП “Облархбюро” Черкаської
Володимирович обласної ради, член Національної спілки архітекторів України

Болотов Інженер-містобудівник
Віктор Сергійович

Іванча
Дмитро Олександрович

Видра
Наталія Миколаївна

Інженер-геодезист та картограф, начальник відділу 
містобудівного кадастру управління містобудування
та архітектури Департаменту будівництва обласної державної 
адміністрації

Заступник начальника управління - начальник відділу санітарно- 
епідеміологічного нагляду та організації розслідування спалахів 
Управління державного нагляду за дотриманням санітарного 
законодавства Головного управління Держпродспоживслужби 
у Черкаській області

Чекаленко Валерій 
Вікторович

Провідний фахівець Управління ДСНС України у Черкаській 
області

Покатілова 
Ірина Валеріївна

Заступник начальника відділу організації заходів цивільного 
захисту Управління цивільного захисту Черкаської обласної 
державної адміністрації

Щербата Ірина 
Миколаївна

Перший заступник начальника Управління Держпраці 
у Черкаській області

Фартух Ярослав 
Вікторович

Філія Державного підприємства „Спеціалізована державна 
експертна організація - Центральна служба Української 
державної будівельної експертизи“ у Черкаській області

Жила Ольга 
Миколаївна

Заступник начальника управління-начальник відділу 
економічного аналізу, прогнозування і тарифної політики 
управління житлово-комунального господарства Черкаської 
обласної державної адміністрації

Присутні на раді громадяни та запрошені:

Омельченко Максим Головний спеціаліст управління архітектури, регулювання 
Олександрович забудови та земельних відносин виконавчого комітету

Філоненко Костянтин Завідувач сектору містобудування та архітектури -  головний 
Олександрович архітектор виконавчого комітету Городищенської міської ради

Могильний Максим Головний спеціаліст відділу містобудування, архітектури, 
Михайлович житлово-комунального господарства, інфраструктури,

енергетики та захисту довкілля Звенигородської 
райдержадміністрації



Ільніцька Лариса 
Михайлівна

Староста села Поташ Маньківського району Ільніцька Лариса 
Михайлівна

Кутає Борис Петрович Спеціаліст з питань інфраструктури та містобудування відділу 
житлово-комунального господарства Тальнівської міської ради

Бецун Валерій 
Васильович,

Заступник сільського голови Мокрокалигірської сільської ради

Пилипенко Олег 
Михайлович

Начальник відділу містобудування, архітектури та земельних 
відносин Ватутінської міської ради

Омельченко Максим 
Олександрович

Головний спеціаліст управління архітектури, регулювання 
забудови та земельних відносин виконавчого комітету 
Золотоніської міської ради

Шинкаренко Ніна 
Олександрівна

Голова Великохутірської сільської ради

Клименко Валентина 
Миколаївна

Представник інвестора

Кіт Олена Вікторівна Представник інвестора

Пелехатий Олег 
Миронович

Представник інвестора

Смірнов Олег 
Володимирович

Представник інвестора - директор ТОВ «Сиророб»

Ручкін Андрій 
Васильович

Директор ТОВ «АГРОФІРМА ГРУНВЕГ»

Паламарчук Василь 
Г ригорович

Директор КВП «Водоканал»

Васильєв Олексій 
Олександрович

Директор ПП «Росток»

Барчан
Олександр
Анатолійович

Спеціаліст відділу містобудівного кадастру управління 
містобудування та архітектури Департаменту будівництва 
облдержадміністрації

Браунер Сергій 
Миколайович

Архітектор, ГАП ПП «АРХІ-ПРОЕКТ»

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
9. Розгляд проекту детального плану території по вул. Слобідська, 77 села Великий 
Хутір (Драбівського району) Золотоніського району Черкаської області (з метою нового 
будівництва зернового комплексу).
Проектувальник: Приватне підприємство «ЛАРО-2010»;
Доповідач: ГАП Ніколенко Анатолій Юхимович;



9. По дев’ятому питанню доповідав ГАП Ніколенко Анатолій Юхимович
Земельна ділянка, що розглядається детальним планом відноситься до земель 

сільськогосподарського призначення комунальної форми власності, загальною площею -  
5,3932 га, кадастровий номер 7120682600:03:002:2048. Вид угідь -  під господарськими 
будівлями і дворами для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 
розташована (за межами населеного пункту) в адміністративних межах Великохутірської 
ради (Драбівського) Золотоніського району Черкаської області розташована в південно- 
західній стороні від села Великий Хутір. Згідно договору оренди землі від 19.05.2014 р 
земельна ділянка використовується на правах оренди приватним підприємством «Росток» 
згідно цільового та функціонального призначення землі. Відповідно до генерального плану 
села Велтктй Хутір - ця територія знаходиться в виробничій зоні села Великий Хутір 
(за межами населеного пункту). На час розроблення детального плану території, земельна 
ділянка використовується під зерновий комплекс та склади для зберігання зерна 
та сільськогосподарської техніки.

На земельній ділянці, яка розглядається детальним планом території, розташовані : 
склад № 1, склад № 2, склад № 3 (навіс), склад № 4 (навіс), вагова, прийомна яма, 
зерноочисний пункт, господарські будівлі, артезіанська свердловина, водонапірна вежа 
Рожновського. На частині земельної ділянки під будівництво площею 0,0710 га будівлі 
та споруди відсутні.

На частині земельної ділянки передбачено нове будівництво зернового комплексу 
в складі: Бункер накопичування зерна - 2 шт.; система очистки - 1 шт; завальна яма - 1 шт; 
бункер - 1 шт; норійна вежа з приямком - 1 шт; сушарка - 1 шт. Також детальним планом 
території передбачається розміщення місця для контейнерів з сміттям, малих очисних споруд 
для очистки поверхневих зливових і талих вод від нафтопродуктів з території та пожежного 
щита з інвентарем. Розміщення двох підземних пожрезервуарів та влаштування розворотного 
майданчику біля них.

В межах земельної ділянки проходить повітряна ЛЕП 10 кВ таЛЕП 0,4 кВт, інше 
інженерне обладнання та комунікації відсутні. За межами земельної знаходиться 
артезіанська свердловина та водонапірна вежа. Всі санітарно захисні та охоронні зони 
витримані.

Під'їзд до ділянки здійснюється польовою дорогою, ширина якої в межах "червоних 
ліній" становить 20 метрів, ширина проїжджої частини становить 7 метрів. До будівель, 
споруд та площадок, які передбачається розмістити в межах земельної ділянки, забезпечені 
під'їзди пожежних автомобілів. Крім того у відповідності до норм ДБН Б.2.2-12:2019 
«Планування і забудова територій» пожежогасіння передбачено за допомогою пожежної 
частини, що розташована в центральній частині села. Автостоянка -  існуюча на території 
комплексу.

ВИСТУПИЛИ: Дмитренко В.І., Лапшина М.Ф.
Лапшина М.Ф. зазначила, що при стратегічні екологічні оцінці було зауваження щодо 

охоронної зони свердловини.
Ніколенко А.Ю. повідомив, що охоронна зона свердловини витримана та нанесена 

на детальному плані території.
ВИРІШИЛИ: погодити проект детального плану території по вул. Слобідська, 77 

села Великий Хутір (Драбівського району) Золотоніського району Черкаської області 
(з метою нового будівництва зернового комплексу).

Голова ради 
начальник управління

Протокол вів

Василь ДМИТРЕНКО 

Анна НІКОГДА

Анна Нікогда (0472)37 29 10


