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РІШЕННЯ 

 

25 січня 2022 року                             м.Сновськ                                     №38-14/VIII 

                                       

Про укладення додаткових угод  

до договорів оренди землі 

 

 Розглянувши клопотання ПСП «ПРОГРЕС» та ПСП «ЯНА ПЛЮС», ТОВ 

«ЗАРІЧЧЯ АГРО», за рекомендацією постійної комісії з питань містобудування, 

будівництва, земельних відносин та охорони природи, керуючись статтями 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 141 

Земельного кодексу України та статтею 30 Закону України «Про оренду землі», 

міська рада в и р і ш и л а : 

         

1. Припинити право користування приватного сільськогосподарського підприємства 

«ПРОГРЕС» невитребуваними земельними ділянками загальною площею 130,9857 

га за межами населеного пункту с.Софіївка. Укласти додаткову угоду до договору 

оренди землі від 28.05.2012 року про зменшення розміру загальної площі 

орендованих земельних ділянок (паїв) з 466,9820 га до 335,9963 га, в тому числі 

ріллі –210,9263 га, сіножатей – 120,4098 га, проектні польові шляхи – 4,6602 га. 

2. Припинити право користування приватного сільськогосподарського підприємства 

«ПРОГРЕС» невитребуваними земельними ділянками загальною площею 109,4185 

га за межами населеного пункту с.Тур’я. Укласти додаткову угоду до договору 

оренди землі від 20.04.2012 року про зменшення розміру загальної площі 

орендованих земельних ділянок (паїв) з 862,9081 га до 753,4896 га, в тому числі 

ріллі – 468,7149 га, сіножатей – 275,5804 га, проектні польові шляхи – 9,1943 га. 

3. Припинити право користування приватного сільськогосподарського підприємства 

«ПРОГРЕС» невитребуваними земельними ділянками загальною площею 29,0053 га 

за межами населеного пункту с.Тур’я. Укласти додаткову угоду до договору оренди 

землі від 25.11.2016 року про зменшення розміру загальної площі орендованих 

земельних ділянок (паїв) з 93,5106 га до 64,5053 га, в тому числі ріллі – 64,5053 га. 

4. Припинити право користування приватного сільськогосподарського підприємства 

«ЯНА ПЛЮС» невитребуваними земельними ділянками загальною площею 72,4137 

га за межами населеного пункту с.Гірськ. Укласти додаткову угоду до договору 

оренди землі від 26.12.2012 року про зменшення розміру загальної площі 

орендованих земельних ділянок (паїв) з 471,7607 га до 399,3470 га, в тому числі 

ріллі – 371,7756 га, проектних польових шляхів – 27,5714 га. 

5. Припинити право користування приватного сільськогосподарського підприємства 

«ЯНА ПЛЮС» невитребуваними земельними ділянками загальною площею 46,7618 

га за межами населеного пункту с.Петрівка. Укласти додаткову угоду до договору 

оренди землі від 12.04.2012 року про зменшення розміру загальної площі 



орендованих земельних ділянок (паїв) з 420,6196 га до 373,8578 га, в тому числі 

ріллі – 313,40000 га, проектних польових шляхів – 60,4578 га. 

6. Припинити право користування приватного сільськогосподарського підприємства 

«ЯНА ПЛЮС» невитребуваними земельними ділянками загальною площею 91,5074 

га за межами населеного пункту с.Нові Млини. Укласти додаткову угоду до 

договору оренди землі від 01.08.2014 року про зменшення розміру загальної площі 

орендованих земельних ділянок (паїв) з 347,3499 га до 255,84,25 га, в тому числі 

ріллі – 250,5907 га, проектних польових шляхів – 5,2518 га. 

7. Припинити право користування приватного сільськогосподарського підприємства 

«ЯНА ПЛЮС» невитребуваними земельними ділянками загальною площею 

103,0499 га за межами населеного пункту с.Жовідь. Укласти додаткову угоду до 

договору оренди землі від 01.01.2010 року про зменшення розміру загальної площі 

орендованих земельних ділянок (паїв) з 491,6400 га до 388,5901 га, в тому числі 

ріллі – 388,5901 га. 

8. Припинити право користування товариству з обмеженою відповідальністю 

«ЗАРІЧЧЯ АГРО» невитребуваними земельними ділянками загальною площею 

15,7176 га за межами населеного пункту с.Стара Рудня. Укласти додаткову угоду до 

договору оренди землі від 02.10.2017 року про зменшення розміру загальної площі 

орендованих земельних ділянок (паїв) з 105,8838 га до 90,1662 га, в тому числі ріллі 

– 89,1678 га, проектних польових шляхів – 0,9984 га. 

9. Встановити орендну плату у розмірі 9 % від нормативної грошової оцінки. 

10. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника відділу земельних 

відносин та агропромислового розвитку В.Недвігу та на постійну комісію з питань 

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи (голова 

В.Невмовенко). 

 

 

Міський голова                                                            Олександр МЕДВЕДЬОВ 

 


