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Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки та надання в оренду земельної ділянки, 

розташованої за межами населених пунктів на території Чернеччинської 

сільської ради Охтирського району Сумської області 

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

адміністрації», статей 17, 791, 120, 122, 123, 124, 134 Земельного кодексу 

України, статті 4 Закону України «Про оренду землі», статті 16 Закону України 

«Про Державний земельний кадастр», пункту 4 розділу ІІ «Прикінцеві та 

перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та 

комунальної власності», розпоряджень голови Сумської обласної державної 

адміністрації від 14.05.2020 № 201-ОД «Про надання у користування на умовах 

оренди земельних ділянок державної власності, у тому числі земельних ділянок 

з розташованими на них водними об’єктами за межами населених пунктів, на 

території Сумської області», від 14.09.2020 № 459-ОД «Про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове 

призначення якої змінюється, за межами населених пунктів на території 

Чернеччинської сільської ради Охтирського району Сумської області», на 

підставі заяви фізичної особи-підприємця Кулаєва Станіслава Олеговича: 

1. Затвердити «Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ФОП Кулаєву Станіславу Олеговичу для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості – код згідно КВЦПЗ 11.02. із зміною 

цільового призначення з для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств – 11.03, 

за межами населених пунктів на території Чернеччинської сільської ради 

Охтирського району Сумської області». 

2. Надати фізичній особі-підприємцю Кулаєву Станіславу Олеговичу 

(далі – орендар) в оренду земельну ділянку державної власності із земель 

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення площею 0,0641 гектара (кадастровий номер 

5920386900:01:002:4250), розташовану за межами населених пунктів 
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на території Чернеччинської сільської ради Охтирського району Сумської 

області, під об’єктом нерухомого майна, що знаходиться у його власності, 

строком на 7 років з розміром орендної плати 12% від нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки, за узгодженням з орендарем, для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості. 

3. Охтирській районній державній адміністрації від імені Сумської 

обласної державної адміністрації: 

1) протягом трьох місяців укласти договір оренди землі з орендарем на 

умовах, зазначених у пункті 2 цього розпорядження, та включити до додаткової 

угоди такі умови: 

«Орендарю укласти із суб’єктом оціночної діяльності у сфері оцінки 

земель договір на виконання робіт із розроблення технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки та до 15.07.2021 надати 

Охтирській районній державній адміністрації затверджену технічну 

документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки; 

до моменту набрання чинності нормативної грошової оцінки, відповідно 

до вимог чинного законодавства, визначення суми 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, відповідно до вимог чинного законодавства, сторонам укласти 

додаткову угоду до договору оренди землі, передбачивши розмір орендної 

плати 12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки; 

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 договору, то 

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, що передбачають розроблення, затвердження та 

застосування нормативної грошової оцінки земельної ділянки, договір оренди 

земельної ділянки підлягає розірванню в односторонньому порядку.». 

2) після підписання договору направити один його примірник до 

Департаменту агропромислового розвитку Сумської обласної державної 

адміністрації. 

4. Департаменту агропромислового розвитку Сумської обласної 

державної адміністрації протягом 14 календарних днів після отримання 

договору здійснити державну реєстрацію права оренди земельної ділянки, 

зазначеної у пункті 2 цього розпорядження, згідно з чинним законодавством. 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Сумської обласної державної адміністрації Максименка В.О. 

 

 

Голова Василь ХОМА 

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
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