
 
УКРАЇНА 

КОМПАНІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

дванадцятої сесії селищної ради 

восьмого скликання 

 

від 17 липня 2018 року                                                             №242 

 

смт Компаніївка  

 

 

Про надання згоди на внесення змін до договору оренди 

землі від 20.09.2012 року за №352285514001658 між 

Компаніївською районною державною адміністрацією і 

громадянином Павленком Сергієм Анатолійовичем 

 

 

Розглянувши заяву (клопотання) громадянина Павленка Сергія 

Анатолійовича, на підставі пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», керуючись статтями 8, 15 Закону України «Про 

оренду землі», статтями  12, 19, 122, 124 Земельного кодексу України, 

 

селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати згоду на внесення змін до договору оренди землі від 

20.09.2012 року за №352285514001658 між Компаніївською районною 

державною адміністрацією і громадянином Павленком Сергієм 

Анатолійовичем, доповнити нижче вказані умови договору в такій редакції: 

- В зв’язку з передачею Головним управлінням Держгеокадастру в 

Кіровоградській області у власність Компаніївській селищній раді земельної 

ділянки кадастровий номер 3522855100:02:000:9119, площею 179,3008 га – 

ріллі, змінити в договорі оренди землі №352285514001658 від 20.09.2012 року 

особу орендодавця з Компаніївської районної державної адміністрації на 

Компаніївську селищну раду. 

- Пункт 8 «Строк дії договору» викласти в редакції: Договір укладено 

на 34 (тридцять чотири) роки. Після закінчення строку договору орендар має 

переважне право поновлення його на новий строк. У цьому разі орендар 

повинен не пізніше ніж за 60 днів до закінчення строку дії договору повідомити 

письмово орендодавця про намір продовжити його дію. 

- Пункт 9 «Орендна плата» викласти в редакції: Орендна плата 

вноситься орендарем у формі та розмірі: Розмір річної орендної плати 



становить 8% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки (493374,02 

гривень станом на 01.01.2018 року) з щомісячною сплатою в грошовому виразі 

в строк, відповідно до вимог чинного законодавства, з обов’язковою подачею 

копій платіжних доручень за сплату за оренду земельної ділянки до 

Компаніївської селищної ради. 

- Інші умови договору оренди землі №352285514001658 від 20 вересня 

2012 року залишити без змін. 

2. Селищному голові укласти з громадянином Павленком Сергієм 

Анатолійовичем додаткову угоду про внесенню змін та до договору оренди 

землі №352285514001658 від 20. 09. 2012 року. 

3. Громадянину Павленку Сергію Анатолійовичу забезпечити 

державну реєстрацію додаткової угоди до договору оренди землі 

№352285514001658 від 20.09.2012 року. 

4. Контроль виконання рішення покласти на постійну комісію з 

питань ЖКГ та комунальної власності, питань містобудування, будівництва, 

земельних відносин та охорони природи. 

 

 

 

Селищний голова                                                                            О.Маслюков 


