
 
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Про внесення змін до договору оренди землі 

 

У зв’язку зі зміною меж населеного пункту села Гора Гірської сільської ради 

Бориспільського району Київської області та переходом права власності земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських 

будівель та споруд загальною площею 9,9799 га кадастровий номер 

3220883200:03:001:0626 із земель державної власності в комунальну власність 

Гірської сільської ради, відповідно до п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  ст.ст. 12, 93, 122, 123, 173 Земельного 

кодексу України, ст.ст. 2, 4, ч.5 ст.6, ст.8-1 Закону України «Про оренду землі», 

розглянувши лист ПП «ПРИНТ»  від 25.06.2019 № №06-25/19   щодо внесення 

змін до договору оренди землі,  керуючись рішенням Бориспільської районної 

ради Київської області від 13.10.2015 року № 476-36-VІ «Про затвердження 

проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села Гора Бориспільського 

району Київської області», враховуючи інформаційно-аналітичний звіт 

спеціалізованої організації «Методичні рекомендації щодо визначення ставки 

земельного податку (орендної плати) для земельної ділянки в с. Гора Гірської 

сільської ради орендованої ПП «ПРИНТ», Гірська сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

      

1. Внести зміни до Договору оренди землі від 21 жовтня 2004 року за 

реєстровим № 5787, посвідченого приватним нотаріусом Бориспільського  

районного нотаріального округу Козій А. В.,  зареєстрованого  у Бориспільському 

районному  відділі Київської регіональної філії ДП «ЦДЗК» при Держкомземі 

України, про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 12.11.2004 р. за 

№3 (далі – Договір), а саме: 

1.1. в частині заміни сторони Орендодавця з «Бориспільська районна 

державна адміністрація Київської області» на «Гірська сільська рада 

Бориспільського району Київської області» по всьому тексту Договору. 

1.2. п.2.7.1. викласти  у наступній редакції: 



«Орендна плата встановлюється та справляється в грошовій формі за рік у 

розмірі 1% (один відсоток) від грошової оцінки земельної ділянки. Орендна плата 

вноситься на рахунок, визначений за згодою Сторін, або ж Орендодавцем 

відповідно до чинного законодавства». 

1.3.  Усі інші умови Договору залишити без змін. 

2. Уповноважити голову  Гірської сільської ради Дмитрів Романа 

Миколайовича на вчинення дій, спрямованих на  підписання змін до Договору та 

їх реєстрацію відповідно до вимог чинного законодавства. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань агропромислового комплексу, земельних відносин та екології  

 

 

 

с. Гора  

від 22 серпня 2019 року 

№ 1502-77-VII 

   

 

 

 

Сільський голова                                                                 Р.М. Дмитрів 

 

  
 

 

 

 

 

 

 


