
  

 

86 СЕСІЯ ЩАСЛИВЦЕВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

7 СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

08.02.2019 р.                                        №1486 

с. Щасливцеве 

 

Про додаткове впорядкування умов 

договору оренди землі укладеного з 

ПП "АП "УКРТРАНС"  

 

Розглянувши клопотання ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "АП 

"УКРТРАНС" (ідентифікаційний код юридичної особи – 31170085), щодо 

внесення змін до існуючого договору оренди землі, враховуючі власні 

рішення що стосуються цього питання, а саме рішення 80 сесії 

Щасливцевської сільської ради 7 скликання №1364 від 04.12.2018 р. "Про 

присвоєння адреси земельним ділянкам розташованим в с. Щасливцеве та 

внесення змін до їх договорів оренди.", рішення 83 сесії Щасливцевської 

сільської ради 7 скликання №1429 від 28.12.2018 р. "Про погодження 

технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки.", 

керуючись, Постановою Кабінету Міністрів України №220 від 03.03.2014 р. 

"Про затвердження Типового договору оренди землі" (з відповідними 

змінами) та приписами Закону України "Про оренду землі", Земельного 

кодексу України, Податкового кодексу України, ст. 26 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", сесія Щасливцевської сільської ради  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Розмір орендної плати за Договором оренди землі від 17.09.2009 р. 

(дата підписання 24.07.2009 р.), зареєстрованого у Генічеському районному 

відділі Херсонська регіональна філія ДП "Центр ДЗК" про що у Державному 

реєстрі земель вчинено запис за №4АА002202-040972000207 (сторона орендар 

у договорі - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АП "УКРТРАНС" 

(ідентифікаційний код юридичної особи – 31170085)) визначити на рівні 4,5 % 

(чотири цілих п’ять десятих відсотки) від нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок. 

2. Визначити що перехід права власності на об'єкт оренди до іншої особи, 

реорганізація орендаря не є підставою для зміни умов або припинення дії 

договору оренди землі зазначеного у пункті 1 цього рішення. 

3. Внести зміни до рішення 80 сесії Щасливцевської сільської ради 7 

скликання №1364 від 04.12.2018 р. "Про присвоєння адреси земельним 

ділянкам розташованим в с. Щасливцеве та внесення змін до їх договорів 



оренди." виключивши з нього пункт 3, як такий що суперечить цьому 

рішенню. 

4. Доручити сільському голові Плохушко В.О. на виконання цього 

рішення укласти відповідну угоду про внесення змін до Договору оренди 

землі зазначеного у цьому рішенні. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Постійну комісію 

Щасливцевської сільської ради з питань регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього середовища. 

 

 

 

Сільський голова                                                      В.О. Плохушко 


