
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 10.08.2022 № 22-24/VІІІ 

м. Золотоноша 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель за межами с. Кропивна  
 

         Розглянувши заяву СТОВ „Придніпровський край” (04.08.2022 № 1748) 

про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земель за межами с. Кропивна, враховуючи Закон України „Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення 

продовольчої безпеки в умовах воєнного стану” відповідно до ст. 12, 40 

Земельного кодексу України, ст. 56 Закону України „Про землеустрій”, 

керуючись п. 34  ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, - 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 

земельних ділянок виконавчого комітету Золотоніської міської ради загальною 

площею 17,7006 га для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва (код КВЦПЗ - 01.01), що розташовані за межами с. Кропивна. 

2. Передати в оренду СТОВ „Придніпровський край” земельну ділянку за 

межами с. Кропивна, площею 17,7006 га для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ - 01.01) терміном на  

1 (Один) рік за рахунок земель невитребуваних та неуспадкованих земельних 

часток (паїв).  

3. Встановити щорічну орендну плату за земельні ділянки загальною 

площею 17,7006 га за межами с. Кропивна в розмірі 8% в сумі 47644,35 грн 

(Сорок сім тисяч шістсот сорок чотири гривнi 35 коп.) від нормативної 

грошової оцінки ріллі по Черкаській області. 

4. Щомісячна орендна плата вноситься протягом 30-ти календарних днів 

наступних за останнім календарним днем звітного місяця за земельні ділянки 

за межами с. Кропивна загальною площею 17,7006 га в сумі 3970,36 грн (Три 

тисячі дев'ятсот сімдесят гривень 36 коп.) від нормативної грошової оцінки 

ріллі по Черкаській області. 

5. СТОВ „Придніпровський край” протягом одного місяця з дати 

прийняття рішення здійснити дії, направлені на реєстрацію права оренди 
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земельної ділянки відповідно до норм чинного законодавства. 

6. Координацію роботи з виконання рішення доручити першому 

заступнику міського голови Маслу О.М., контроль за виконанням покласти на 

постійну комісію з питань будівництва, землеустрою, житлово-комунального 

господарства, благоустрою та навколишнього середовища. 

 

 

Секретар ради      Наталія СЬОМАК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ігор Веснін 0934798290 


