
 

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

10 сесія  VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

   18 серпня 2022 року                                                                   № _____-10-VIII 
          с. Петропавлівська Борщагівка 

Про внесення змін до договору оренди 

№ 1-4416 від 21.12.2007, щодо зміни 

розміру орендної ставки за орендовану 

земельну ділянку ТОВ 

«УКРСІТІЕСТЕЙТ», яка розташована 

в с. Чайка Бучанського району 

Київської області  

 

Розглянувши клопотання ТОВ «УКРСІТІЕСТЕЙТ» № 01/2022 від 

04.08.2022 (вх. № 619/10-06 від 04.08.2022) щодо встановлення орендної плати 

в розмірі 3% (трьох відсотків) від нормативної грошової оцінки за земельну 

ділянку, площею 20,9999 га, з кадастровим номером 3222485900:03:005:0001, 

якою воно користується на правах оренди відповідно до договору оренди 

земельної ділянки № 1-4416 від 21.12.2007 та додаткової угоди про 

поновлення терміну дії договору оренди земельної ділянки №1-183 від 

27.02.2018 року, відповідно до Земельного кодексу України, Закону України 

«Про оренду землі», п.14.1.136 ст. 14, ст. 288 Податкового Кодексу України, 

враховуючи висновок постійної комісії з питань земельних відносин 

Борщагівської сільської ради, керуючись Законом України                                                 

«Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада -  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки, посвідченого 

державним нотаріусом Першої Київської обласної державної нотаріальної 

контори Дудкіною Н.В., укладеного 21.12.2007 року зареєстрованого в реєстрі 

за № 1-4416 (державна реєстрація прав на землю та нерухоме майно                                        

№ 040832900005 від 17.01.2008) між Борщагівською сільською радою 

(правонаступник Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради) Бучанського 

(раніше Києво-Святошинського) району Київської області та Товариством з 

обмеженою відповідальністю «УКРСІТІЕСТЕЙТ» шляхом укладання 

додаткової угоди про внесення змін до договору оренди земельної ділянки, а 

саме пункт 7 даного договору викласти в наступній редакції: 

          «Орендна плата за користування даною земельною ділянкою 

встановлюється у розмірі 3 % (трьох відсотків) від діючої нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки за рік». 



 

2. Всі інші пункти вище вказаного договору залишаються без змін.  

 

3.  Доручити Борщагівському сільському голові підписати з ТОВ 

«УКРСІТІЕСТЕЙТ» додаткову угоду про внесення змін до договору 

оренди земельної ділянки. 

 

4. Витрати по нотаріальному оформленню додаткової угоди про внесення 

змін до договору оренди земельної ділянки покласти на ТОВ 

«УКРСІТІЕСТЕЙТ». 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань земельних відносин. 

 

 

Сільський голова        Олесь КУДРИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


