
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

05.01.2021                                                                                                   №  2-ОД 

 

 

Про поновлення договору оренди землі за межами населених пунктів на 

території Великочернеччинської сільської ради Сумського району 

Сумської області  

 

 

 

Відповідно до статей 6, 13, 21, 39 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», статей 17, 791, 122, 124, 134, пункту 3 розділу Х «Перехідні 

положення» Земельного кодексу України, статті 288 Податкового кодексу 

України, статей 47, 51 Водного кодексу України, статті 33 Закону України «Про 

оренду землі» (у редакції від 21.10.2019), постанови Кабінету Міністрів 

України від 29 травня 2013 р. № 420 «Про затвердження Типового договору 

оренди водних об’єктів», статті 16 Закону України «Про Державний земельний 

кадастр», наказу Міністерства екології та природних ресурсів України  

від 28.05.2013 № 236 «Про затвердження Методики визначення розміру плати 

за надані в оренду водні об’єкти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 17 червня 2013 року за № 986/23518, на підставі заяви фізичної особи-

підприємця Уварової Тетяни Іванівни: 

1.  Поновити договір оренди земельної ділянки від 05 січня 2010 року, що 

зареєстрований у Сумському районному реєстраційному відділі Сумської 

регіональної філії ДП «Центр державного земельного кадастру», про що у 

Державному реєстрі земель вчинено запис від 22.06.2010 за № 041061300589 

(далі – договір оренди землі), укладений між Сумською районною державною 

адміністрацією Сумської області та фізичною особою-підприємцем Уваровою 

Тетяною Іванівною (далі – орендар), на земельну ділянку загальною площею 

7,5550 гектара (кадастровий номер 5924782200:04:002:0480), у тому числі під 

водним об’єктом 2,2732 гектара, розташовану за межами населених пунктів на 

території Великочернеччинської сільської ради Сумського району Сумської 

області (далі – земельна ділянка), строком на 10 років з розміром орендної 

плати 13% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки за узгодженням 

з орендарем та плати за водний об’єкт, визначеною відповідно до Методики 

визначення розміру плати за надані в оренду водні об’єкти, затвердженої 

наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 28.05.2013 
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№ 236, з цільовим призначенням для культурно-оздоровчих потреб, 

рекреаційних, спортивних і туристичних цілей. 

 2. Сумській районній державній адміністрації від імені Сумської обласної 

державної адміністрації: 

 1) протягом трьох місяців укласти додаткову угоду про поновлення 

договору оренди землі з орендарем на умовах, передбачених у пункті 1 цього 

розпорядження, з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 

29 травня 2013 р. № 420 «Про затвердження Типового договору оренди водних 

об’єктів», та включити до додаткової угоди такі умови: 

«Орендарю укласти із особою, яка згідно із Законом України «Про 

землеустрій» має право на здійснення діяльності у сфері землеустрою, договір 

на виконання робіт із розроблення технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки та до 15.07.2021 надати Сумській районній 

державній адміністрації затверджену в установлену чинним законодавством 

порядку технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки; 

до моменту набрання чинності нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки, відповідно до вимог чинного законодавства, визначення розміру 

орендної плати, що вноситься орендарем, здійснювати за даними нормативної 

грошової оцінки одиниці площі ріллі по області; 

протягом одного місяця з моменту набрання чинності нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки, відповідно до вимог чинного 

законодавства, сторонам укласти додаткову угоду до договору оренди землі, 

передбачивши розмір орендної плати 13% від нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки; 

у разі якщо розмір орендної плати, визначеної за даними затвердженої 

технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, буде 

більшим за розмір орендної плати, розрахованої на момент укладання 

додаткової угоди про поновлення договору оренди землі, грошова сума різниці 

між зазначеними розмірами підлягає оплаті орендарем; 

орендар щомісячно зобов’язаний сплачувати орендну плату, у разі 

невнесення орендної плати орендарем протягом трьох місяців підряд та 

невиконання пунктів договору оренди землі, що передбачають розроблення, 

затвердження та застосування нормативної грошової оцінки земельної ділянки, 

договір оренди землі підлягає розірванню в односторонньому порядку.»; 

2) після підписання додаткової угоди про поновлення договору оренди 

землі направити один її примірник до Департаменту агропромислового 

розвитку Сумської обласної державної адміністрації. 

3. Рекомендувати фізичній особі-підприємцю Уваровій Тетяні Іванівні 

протягом 14 календарних днів після підписання додаткової угоди про 

поновлення договору оренди землі здійснити державну реєстрацію права 

оренди земельної ділянки, зазначеної у пункті 1 цього розпорядження, згідно з 

чинним законодавством, та надати Департаменту агропромислового розвитку 

 Сумської обласної державної адміністрації  витяг з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17?find=1&text=%D0%BF%D0%BE+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%96#w3_5
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17?find=1&text=%D0%BF%D0%BE+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B9+%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%96#w1_20558
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4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Сумської обласної державної адміністрації Максименка В.О. 

 

 

Тимчасово виконуючий  

обов’язки голова            Сергій ПАХОЛЬЧУК 

 


