
 
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

вул. Василя Липківського, 30, м. Липовець, Вінницький район, Вінницька область, 22500; 2-34-50, 2-19-66;  
 е-mail: lypovetsmr@gmail.com, код ЄДРПОУ 04325957 

проєкт 

РІШЕННЯ  

 

__ ________ 2021 року м. Липовець 11 сесія 8 скликання 

 

Про внесення змін до існуючих договорів оренди землі в частині зміни 

орендної плати 

 

Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26, статті 60 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статей 15, 21, 22 Закону України «Про 

оренду землі», статей 288, 289 Податкового кодексу України, тимчасового 

положення щодо встановлення розміру ставок орендної плати за користування 

земельними ділянками на території Липовецької територіальної громади 

Вінницького району Вінницької області, затвердженого рішенням 10 сесії 

Липовецької міської ради 8 скликання від 25 лютого 2021 року №208, 

враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, міська 

рада ВИРІШИЛА 

 

1. Внести зміни до договорів оренди землі в частині заміни сторони 

Орендодавця земельної ділянки, а саме: сторону «Орендодавець – Головне 

управління Держгеокадастру у Вінницькій області» на сторону «Орендодавець - 

Липовецька міська рада Вінницького району Вінницької області», в зв’язку з 

прийняттям її в комунальну власність шляхом укладення додаткової угоди. 

2. Внести зміни до договорів оренди землі в частині зміни розміру орендної 

плати за землю у відсотковому відношенні до нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок згідно з додатком. 

3. Доручити в.о. міського голови Олесі Назаренко укласти від імені міської 

ради додаткові угоди до договорів оренди землі згідно цього рішення. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища 

та благоустрою (голова комісії Дмитро ШМИГУН). 

 

 

В.о. міського голови Олеся НАЗАРЕНКО 

mailto:lypovetsmr@gmail.com


 
Додаток 

до рішення 11 сесії міської ради 

8 скликання 

__ ____ 2021 р. №  

 

№ Орендар 
Кадастровий номер земельної 

ділянки 
Цільове призначення 

Місце розташування 

земельної ділянки 
Площа, га 

Нормативна 

грошова 

оцінка 

земельної 

ділянки 

Орендна 

плата у 

відсотковій 

ставці від 

нормативної 

грошової 

оцінки 

земельної 

ділянки 

Сума орендної 

плати станом 

на 2021 рік, 

грн. 

Договір 

оренди землі 

1 Ситник Надія 

Йосипівна 

(інформація з 
обмеженим 

доступом) 

0522282000:03:000:1125 01.02 для ведення 

фермерського господарства 

с. Іванька (за межами 

населеного пункту) Липовецька 

міська рада Вінницький район 
Вінницька область 

14,8264 238231,69 12 % 28 587, 80 №248 від 

16.05.2014 

2 Ситник Надія 
Йосипівна 

(інформація з 

обмеженим 
доступом) 

0522282000:03:000:1132 01.02 для ведення 
фермерського господарства 

с. Іванька (за межами 
населеного пункту) Липовецька 

міська рада Вінницький район 

Вінницька область 

22,6906 440236,77 12 % 52 828, 41 №250 від 
16.05.2014 

3 Ситник Надія 

Йосипівна 
(інформація з 

обмеженим 

доступом) 

0522282000:03:000:1131 01.02 для ведення 

фермерського господарства 

с. Іванька (за межами 

населеного пункту) Липовецька 
міська рада Вінницький район 

Вінницька область 

20,6225 580611,71 12 % 69 673, 40 №249 від 

16.05.2014 

4 Ситник Надія 

Йосипівна 

(інформація з 

обмеженим 
доступом) 

0522282000:03:000:1133 01.02 для ведення 

фермерського господарства 

с. Іванька (за межами 

населеного пункту) Липовецька 

міська рада Вінницький район 

Вінницька область 

17,7588 496447,70 12 % 59 573, 72 №888 від 

10.11.2014 

5 Ситник Надія 

Йосипівна 
(інформація з 

обмеженим 

доступом) 

0522287500:03:000:1074 01.02 для ведення 

фермерського господарства 

с. Троща (за межами населеного 

пункту) Липовецька міська рада 
Вінницький район Вінницька 

область 

56,6472 2221105,91 12 % 266 532, 70 №251 від 

16.05.2014 

 

 

 

Секретар міської ради Олеся НАЗАРЕНКО 


