
ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
сьомого скликання 

двадцята сесія 

РІШЕННЯ 

10 лютого 2017 року № 20-1 

Про внесення змін до Проложення 
Про місцеві податки на 2017 рік 

* 

Відповідно до статей 26, 69 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статей 10, 12, розділів, XII, XIV Податкового 
кодексу України, пункту 4 розділу II Прикінцевих положень Закону України від 
28.12.2014, № 71-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та 
деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи", у зв'язку зі 
змінами в бюджетному та податковому законодавстві України та з метою 
забезпечення наповнення сільського бюджету, за погодженням постійної 
комісії з питань бюджету та постійної комісії з питань земельних відносин, 
сільська рада 
ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до Положення про місцеві податки і збори на 2017 рік, а 
саме: 

1.1. В пп. 4.2. Ставка податку для об'єктів нежитлової нерухомості, що 
перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються у 
розмірі 0,5 відсотка. 

1.2. Підрозділ 1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки доповнити пунктом 10 «Пільги зі сплати податку на нерухомість для 
фізичних осіб», виклавши його в такій редакції: 

«10. Пільги зі сплати податку на нерухомість для фізичних осіб. 
10.1. База оподаткування об'єктів житлової нерухомості зменшується: 
Для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв.м.; 
Для житлового будинку/будинків, незалежно від їх кількості - на 120 

кв.м.; 
Для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у 

разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир 
та житлового будинку/будинків, у томі числі їх часток) - на 180 кв.метрів. 

10.2. Пільги для фізичних осіб не застосовуються до: 
Об'єкта/об'єктів оподаткування, якщо площа такого/таких 



2 
об'єкта/об'єктів перевищує п'ятикратний розмір неоподаткованої 
площі, встановленої підпунктом 266.4.1 Податкового кодексу (для квартир 
60*5=300 кв.м., для будинків 120*5=600 кв.м., для різних типів 180*5=900 
кв.м.). 

Об'єкта/об'єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з 
метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, 
використовуються у підприємницькій діяльності).» 

1.3. В підрозділі 2. Транспортний податок в пункті 2 підпункт 2.1. 
викласти в такій редакції: 

«2.1. Об'єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких 
минуло не більше п'яти років (включно) та середньо ринкова вартість яких 
становить понад 350 розмірів мінімальної заробітної плати встановленої 
законом на 01 січня податкового (звітного) року.» 

1.4. В підрозділі 3 «Плата за землю» в підпункті 5.1.: 
«для земель житлової забудови - 0,25» змінити на «для земель житлової 

забудови - 0,30» (згідно додатку). * 
Пункт 14 доповнити підпунктами 14.5.8. - для земель сільськогосподарського 
призначення (під городництво фізичним особам) - 1%, 14.5.9 - для земель 
комерційного призначення - 5%.» та в підпункті 14.5.5. - відсоткову ставку для 
земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення - змінити на 3 відсотки. 

1.5. В розділі II «Єдиний податок» в пункті 4 «Ставки єдиного податку»: 
Підпункт 4.1. викласти в такій редакції: «4.1. Ставки єдиного податку 

для платників першої у відсотках до прожиткового мінімуму, другої груп 
встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної 
заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року 
(далі у цій главі - мінімальна заробітна плата), та третьої групи - у відсотках до 
доходу (відсоткові ставки).» 

Підпункт 4.3. викласти в такій редакції: «4.3. Відсоткова ставка єдиного 
податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі: 

1) 3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з 
Податковим кодексом; 

2) 5 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до 
складу єдиного податку. 

Для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють діяльність з 
виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів 
з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння 
органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного 
податку встановлюється у розмірі, визначеному підпунктом 2 пункту 293.3 
статті 293 Податкового кодексу.» 

Підпункт 4.9. викласти в такій редакції: «4.9. Для платників єдиного 
податку четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара 
сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від 
категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази 
оподаткування): 



з 
4.9.1. для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і 

пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також 
ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських 
товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та 
переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у 
користування, у тому числі на умовах оренди) - 0,95; 

4.9.2. для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та 
на поліських територіях, - 0,75; 

4.9.3. для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, 
розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) - 0,57; 

4.9.4. для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на 
поліських територіях, - 0,09; 

4.9.5. для земель водного фонду - 1,35; 
4.9.6. для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності 

сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві 
(вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або 
надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди, - 6,33. 

Під спеціалізацією на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції 
рослинництва на закритому ґрунті слід розуміти перевищення частки доходу, 
отриманого від реалізації такої продукції та продукції її переробки двох третин 
доходу (66 відсотків) від реалізації усієї власновиробленої 
сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки. 

Перелік гірських зон та поліських територій визначається Кабінетом 
Міністрів України.» 

2. Оприлюднити дане рішення та надіслати до ДПІ у Черкаському 
районі в строки, визначені чинним законодавством. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин та постійну комісію з питань бюджету. 

Сільський голова Т.І.Горбенко 



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
сьомого скликання двадцята сесія 

РІШЕННЯ 

від 10 лютого 2017 року № 20-2 

Про затвердження проекту землеустрою 
та надання ФОП Глизь О.Г. земельної ділянки 
в оренду по вул. Свято-Троїцькій, 72/1 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду площею 0,0200 га, фізичній особі-підприємцю Глизь Олександру 
Григоровичу для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (під 
торговий павільйон) по вул. Свято-Троїцькій, 72/1 с. Вергуни відповідно до 
статей 12, 81, 86, 116, 118, 120, 121, 122, 125, 126, 140, 141 Земельного 
кодексу України, статей 13,14,15,16,17,20,21 Закону України «Про оренду 
землі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» від 
06.09.2012 р. № 5245-УІ. Ст.. 16 Закону України «Про державний земельний 
кадастр», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», а також рекомендацями комісії з питань 
земельних відносин Вергунівська сільська рада 

Вирішила: 
1. Зареєструвати право комунальної власності за територіальною 

громадою с. Вергуни Черкаського району Черкаської області на земельну 
ділянку площею 0,0200 га (кадастровий номер 7124982000:03:001:0398) в 
межах, визначених проектом землеустрою. 

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
в оренду площею 0,0200 га фізичній особі-підприємцю Глизь Олександру 
Григоровичу для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (під 
торговий павільйон) по вул. Свято-Троїцька, 72/1 в с. Вергуни Черкаського 
району Черкаської області. 

3. Надати фізичній особі-підприємцю Глизь Олександру Григоровичу 
(ідентифікаційний код -2506721198) в оренду на 49 років земельну ділянку 
площею 0,0200 га (кадастровий номер 7124982000:03:001:0398) під торговий 
павільйон по вул. Свято-Троїцька, 72/1 в с. Вергуни Черкаського району 
Черкаської області за рахунок земель Вергунівської сільської ради. 



За основним цільовим призначенням земельну ділянку віднести до 
категорії земель будівництва та обслуговування будівель торгівлі 
(громадська забудова). 

За функціональним використанням земельну ділянку віднести до 
категорії земель комерційного призначення. 

4. Зобов'язати фізичну особу-підприємця Глизь Олександра 
Григоровича: 

4.1. Укласти договір оренди землі з Вергунівською сільською радою, 
здійснивши його державну реєстрацію та надати один примірник 
Вергунівській сільській раді протягом двох місяців з дати прийняття 
рішення. 

4.2. Замовити в Управлінні Держгеокадастру у Черкаському районі 
нормативну грошову оцінку. 

5. Доручити землевпоряднику Вергунівської сільської ради протягом 
місяця з дати прийняття рішення видати заявнику чи особі, яка діє від його 
імені, рішення та проект договору оренди землі під підпис або направити 
листом з повідомленням. 

6. Попередити землекористувача про необхідність виконання своїх 
обов'язків відповідно до вимог статті 96 Земельного кодексу України та про 
те, що право користування земельною ділянкою може бути припинено 
відповідно до вимог статей 141 та 143 Земельного кодексу України. 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин Вергунівської сшщзкої ради. 



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
сьомого скликання двадцята сесія 

РІШЕННЯ 

від 10 лютого 2017 р. №20-3 

Про надання дозволів на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) «• 

Відповідно до пункту 34 ч. 1 ст. 26, ст.. 47 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст. 12, 81, 86, 116, 118, 120, 121, ч. 1 ст. 122, 125, 
126, 140, 141 Земельного кодексу України, ст. ст. 19, 26, 27, 55 Закону 
України «Про землеустрій», пунктом 2 розділу VII «Прикінцеві та перехідні 
положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», 
розглянувши заяву гр. Петренко О.В., гр. Джулай В.М. та інші документи, а 
також рекомендації комісії з питань земельних відносин, сільська рада 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл замовити в організаціях, які мають дозвіл (ліцензію) 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

1.1. для будівництва та обслуговування житлового 
будинку,господарських будівель і споруд: 

№ п/п 
Прізвище, ім 'я, по 

батькові 
Адреса земельної 

ділянки 
Орієнтовна 

площа 
Адреса проживання/ 

реєстрації 
1.1.1. Петренко Олені 

Володимирівні 
с. Вергуни 

вул. П.Сагайдачного 
0,19 га с. Нечаївка, 

вул. Шевченка, 48 
1.1.2. Джулай Вікторії 

Михайлівні 
с. Нечаївка, 

вул. Шевченка, 6 
0,12 с. Нечаївка, 

вул. Шевченка, 6 

5. Виготовлену технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) подати на 
затвердження до Вергунівської сільської ради. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин Вергуцй^^оз /ед^к;ької ради. 

Сільський голова .І.Горбенко 



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
сьомого скликання двадцята сесія 

РІШЕННЯ 

10 лютого 2017 року № 20-4 

Про надання дозволу СТОВ «Колос» на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) в оренду 

Відповідно до статті 43, 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», частини 3 розділу II Прикінцевих та перехідних положень Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель 
державної та комунальної власності», статей 79-1, 122 Земельного кодексу України, 
статей 13, 56 Закону України «Про землеустрій» та частини 3 статті 5 Закону України 
«Про Державний земельний кадастр», клопотання СТОВ «Колос» від 20.01.2017 № З, 
а також рекомендації комісії з питань земельних відносин, сільська рада 

1. Надати дозвіл СТОВ «Колос» на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в оренду площею 0,0673 га по вул. Братів Селянків, 36 с. Вергуни. 

2. Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) розробити із врахуванням вимог 
державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою та подати на погодження 
до Вергунівської сільської ради. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин Вергунівської сіль 

Вирішила: 

Сільський голова Т.І.Горбенко 



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
сьомого скликання двадцята сесія 

РІШЕННЯ 

10 лютого 2017 року № 20-5 

Про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення 
в оренду земельної ділянки 

Відповідно до п.34, ч. 1 ст.26, 47 Закону України «Про місцеве * 
самоврядування в Україні» та ст. 12, 124, 125, 126, 134 п. 2 абзац 15 
Земельного Кодексу України, розглянувши заяву гр. Кириченко В.М. за 
погодженням комісії з питань земельних відносин, сесія сільської ради 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл замовити в організаціях, які мають дозвіл (ліцензію) 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Кириченко Вікторії Миколаївни в оренду терміном на 10 років орієнтовною 
площею 2,5 га для городництва в с. Вергуни, Черкаського району Черкаської 
області. 

2. Виготовлений проект землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок подати на затвердження до Вергунівської сільської ради. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин Вергунівської сільської ради. 

Сільський голова Т.І.Горбенко 



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
сьомого скликання двадцята сесія 

РІШЕННЯ 

від 10 лютого 2017 року № 20-6 

Внесення зміни в рішення сесії Вергунівської 
сільської ради від 20.04.2016 р. № 8-9; 
від 04.07.2016 р. № 12-4; від 12.09.2016 р. № 15-6; 

Відповідно до п.34, ч. 1 ст.26, 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» та ст. 12, 81, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу України, п. 12 
Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши заяви громадян за 
погодженням комісії з питань земельних відносин, сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: 
1. Скасувати пункт 1.1.2. рішення від 20.04.2016 р. № 8-9. 
2. Надати дозвіл замовити в організаціях, які мають дозвіл (ліцензію) 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність громадянину 
земельної ділянки: 

2.1. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

№ п/п Прізвище, ім 'я, по 
батькові 

Адреса земельної 
ділянки 

Орієнто-
вна площа 

га 

Адреса проживання/ 
реєстрації 

2.1.1. Цмакало Микола 
Миколайович 

с. Вергуни, вул. 
Харківська 

0,25 с. Вергуни, вул. Різдвяна, 17 

3. Скасувати пункт 1.2.2. рішення від 20.04.2016 р. № 8-9. 
4. Надати дозвіл замовити в організаціях, які мають дозвіл (ліцензію) 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність громадянину 
земельної ділянки: 

4.3. для ведення особистого селянського господарства: 

№ п/п Прізвище, ім'я, по 
батькові 

Адреса земельної 
ділянки 

Орієнто-
вна площа 

га 

Адреса проживання/ 
реєстрації 

4.3.1. Захлестун Михайло 
Юрійовича 

с. Нечаївка, 
вул. Б.Хмельницького, 

111а 

0,08 м. Черкаси, 
вул. 30 років Перемоги, 48, 

кв. 174а 

5. Скасувати пункт 1.1.5. рішення від 04.07.2016 р. № 12-4. 
6. Надати дозвіл замовити в організаціях, які мають дозвіл (ліцензію) 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність громадянину 
земельної ділянки: 

* 



/ 
6.1. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд: 

№ п/п Прізвище, їм 'я, по 
батькові 

Адреса земельної 
ділянки 

Орієнто-
вна площа 

га 

Адреса проживання/ 
реєстрації 

6.1.1. Литвиненко Андрій 
Андрійович 

с. Нечаївка 0,20 с. Нечаївка, вул. Братів 
Скубів, 4 

7. Скасувати пункт 1.2.6. рішення від 12.09.2016 р. № 15-6. 
8. Надати дозвіл замовити в організаціях, які мають дозвіл (ліцензію) 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Ільченку 
Едуарду Олександровичу в оренду терміном на 10 років орієнтовною площек» 0,12 га 
для городництва в с. Нечаївка, вул. Чигиринська, Черкаського району, Черкаської 
області 

9. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин Вергунівської сільської ради. 

Сільський голова \ Т.І.Горбенко 

і 



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
сьомого скликання двадцята сесія 

РІШЕННЯ 

10 лютого 2017 року № 20-7 

Про надання дозволів на розробку 
проектів землеустрою щодо відведення 
у власність земельних ділянок 

Відповідно до п.34, ч. 1 ст.26, 47 Закону України «Про місцеве * 
самоврядування в Україні» та ст. 12, 81, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного 
Кодексу України, п. 12 Перехідних положень Земельного кодексу України, 
розглянувши заяви громадян за погодженням комісії з питань земельних 
відносин, сесія сільської ради 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл замовити в організаціях, які мають дозвіл (ліцензію) 
виготовлення проектів землеустрою щодо відведення у власність громадян 
земельних ділянок: 

1.1. для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд: 

№ п/п Прізвище, ім 'я, по 
батькові 

Адреса земельної 
ділянки 

Орієнто-
вна 

площа га 

Адреса проживання/ 
реєстрації 

1.1.1. Вороний Руслан 
Миколайович 

с. Вергуни, вул. 
Харківська 

0,25 с. Бузуків, 
вул. Шевченка, 290 

1.1.2. Ткаченко Людмила 
Миколаївна 

с. Нечаївка, вул. Братів 
Скубів, 4 

0,25 с. Нечаївка, вул. Братів 
Скубів, 4 

1.2. для ведення садівництва: 

№ п/п Прізвище, ім 'я, по 
батькові 

Адреса земельної 
ділянки 

Орієнто-
вна площа 

га 

Адреса проживання/ 
реєстрації 

1.2.2. Манько Олена 
Василівна 

с. Вергуни 0,12 с. Верони , 
вул. Братів Селянків, 29 

1.3. для ведення особистого селянського господарства: 

№ п/п Прізвище, ім 'я, по 
батькові 

Адреса земельної 
ділянки 

Орієнто-
вна площа 

га 

Адреса проживання/ 
реєстрації 

1.3.1. Манько Тетяна 
Олексіївна 

с. Вергуни 0,08 с. Вергуни, 
вул. Комсомольська, 3 



1.3.2. Ніколенко Катерина 
Іванівна 

с. Вергуни 0,70 м. Черкаси, 
вул. Ярославська, 32 

1.3.3. Кутенко Андрій 
Петрович 

с. Нечаївка, вул. 
Шевченка 

0,30 с. Нечаївка, вул. Шевченка, 
130/1 

1.3.4. Медяник Оксана 
Іванівна 

с. Нечаївка, вул. 
Чигиринська, 83 

0,25 с. Нечаївка, 
вул. Чигиринська, 83 

2. Відмовити в надані земельної ділянки площею 0,03 га гр. Литвиненко 
Олені Володимирівні, для ведення садівництва (біля домоволодіння вул. Лесі 
Українки, 2а) до виїзду земельної комісії на місце для обстеження земельної 
ділянки в натурі. 

3. Відмовити в надані земельної ділянки гр. Лисенко Неллі 
Олександрівні жительці м. Черкаси, для ведення особистого селянського 
господарства, оскільки при обстеженні земельної ділянки головою комісії 
Шальоним В.Д. та депутатами Вергунівської сільської ради було виявлено 
можливість розробити документацію для будівництва та обслуговування 
житлового будинку учасникам АТО які на даний час перебувають в,черзі. Всі 
вільні земельні ділянки в межах населеного пункту будуть виділяться в першу 
чергу учасникам АТО, та працівникам соціальної сфери - жителям сіл Вергуни* 
та Нечаївка. 

4. Виготовлені проекти землеустрою щодо відведення у власність 
громадянам земельних ділянок подати на затвердження до Вергунівсьої 
сільської ради. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин Вергунівської сільської ради. 



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
сьомого скликання двадцята сесія 

РІШЕННЯ 

10 лютого 2017 року № 20-8 

Про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки під будівництво 
індивідуального гаража 

Відповідно до п.34, ч. 1 ст.26, 47 Закону України «Про місцеве, 
самоврядування в Україні» та ст. 12, 81, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного 
Кодексу України, п. 12 Перехідних положень Земельного кодексу України, 
розглянувши заяву гр. Манько О.П. за погодженням комісії з питань 
земельних відносин, сесія сільської ради 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл замовити в організаціях, які мають дозвіл (ліцензію) 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність гр. Манько 
Олені Петрівні земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража 
орієнтовною площею 0,01 газа адресою: с. Вергуни, вул. Свято-Троїцька, 98. 

2. Виготовлентй проект землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки подати на затвердження у Вергунівську сільську раду. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин Вергунівської сільської ради. 

Сільський голова Т.І.Горбенко 



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
сьомого скликання двадцята сесія 

РІШЕННЯ 

10 лютого 2017 року № 20-9 

Про внесення змін до договору оренди землі 
від 07.06.2010 р, укладеного з СТОВ «Колос». 

На підставі ст. 247, 288 Податкового кодексу України, ст. 12 Земельного 
кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст. 21-23 Закону України «Про оренду землі», рішення сесії Вергунівської 
сільської ради від 25.01.2016 року № 4-3, рішення сесії Вергунівської сільської 
ради від 10.02.2017 року № 20-1.Договору оренди земельної ділянки від 
07.06.2010 року зареєстрованого у книзі записів державної реєстрації договорів 
оренди землі від 08.09.2010 р № 041079600033, укладеного між Вергунівською 
сільською радою та СТОВ «Колос» Вергунівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Встановити СТОВ «Колос» річну орендну плату за земельні ділянки під 

господарським будівлями та дворами загальною площею 46,40 га с. Вергуни, 
с. Нечаївка, що орендована СТОВ «Колос» згідно з договором оренди земельної 
ділянки від 07.06.2010 року зареєстрованого у книзі записів державної'реєстрації 
договорів оренди землі від 08.09.2010 р № 041079600033, в розмірі 7%. 

2. Зобов'язати СТОВ «Колос»: 
2.1. Укласти з Вергунівською сільською радою додаткову угоду про 

внесення змін договору оренди земельної ділянки від 07.06.2010 року, здійснивши 
його державну реєстрацію та надати один примірник Вергунівській сільській раді 
протягом двох місяців з дати прийняття рішення. 

2.2. Замовити в Управлінні Держгеокадастру у Черкаському районі 
нормативну грошову оцінку. 

3. Доручити землевпоряднику Вергунівської сільської ради протягом 10 
днів з дати прийняття рішення видати заявнику чи особі, яка діє від його імені, 
рішення під підпис або направити листом з повідомленням. 

4. Попередити землекористувача про необхідність виконання своїх 
обов'язків відповідно до вимог статті 96 Земельного кодексу України.та про те, 
що право користування земельною ділянкою може бути припинено відповідно до 
вимог статей 141 та 143 Земельного коде^ 

5. Контроль за виконанням рішек^к ^постійну комісію з питань 
земельних відносин Вергунівської сіл^ 

Сільський голова т г ^ ^ Ж Т.І.Горбенко 


