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РІШЕННЯ СЕСІЇ РАДИ 

 

чотирнадцятої позачергової сесії  

восьмого скликання                                                    
    
19 листопада 2021 року         №  

         

Про укладання додаткової угоди до договору оренди землі на невитребувані земельні 

частки (паї), укладеного між Кобеляцькою міською радою та ПП «Агро-Центр-

Омега» на території колишньої Вільховатської сільської ради загальною площею 

2,75 га     
 

Розглянувши заяву ПП «Агро-Центр-Омега» про продовження договору оренди 

земельних часток (паїв) № б/н від 05.04.2021 площею 2,75 га в кількості 1 ділянка 

(невитребуваних (неуспадкованих) земельних часток (паїв) на території колишньої 

Вільховатської сільської ради, керуючись ст. ст. 1283, 1285 Цивільного кодексу України, 

ст.13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 

власникам земельних часток (паїв)», ст.12 Закону України «Про охорону земель», ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12 Земельного кодексу 

України, ст.ст.12, 19, 33 Закону України «Про оренду землі», враховуючи рекомендації 

постійної комісії міської ради з питань екології, природних ресурсів, земельних відносин 

та агропромислового розвитку, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Укласти (не укласти) додаткову угоду до договору оренди земельних часток (паїв) 

від 05.04.2021 № б/н із ПП «Агро-Центр-Омега» на невитребувані (неуспадковані) 

земельні частки (паї), розташовані на території колишньої Вільховатської сільської ради 

за межами населених пунктів, площею 2,75 га в кількості 1 земельна частка (пай) для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва (по результатах голосування). 

2. Встановити орендну плату в розмірі 7000 грн. 00 коп. за 1 га. 

3. Продовжити дію договору оренди земельних часток (паїв) від 05.04.2021 № б/н до 

31.10.2022 року, але не більше ніж до моменту витребування власниками земельних 

ділянок або отримання спадкоємцями правовстановлюючих документів на земельні 

ділянки та державної реєстрації права власності на ці земельні ділянки.  

4. Доручити Кобеляцькому міському голові Копельцю О. О. підписати додаткову 

угоду до договору оренди земельних часток (паїв) від 05.04.2021 № б/н із ПП «Агро-

Центр-Омега». 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради 

з питань екології, природних ресурсів, земельних відносин та агропромислового 

розвитку. 

 

 

Міський голова        О. КОПЕЛЕЦЬ 


