
 

 
УКРАЇНА 

                                                       

Кам’янська міська рада 

Черкаської області 

10 сесія  VII скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від 26 червня 2018 року                                 № 10-28 

м.Кам’янка 

 

Про затвердження поділу земельної ділянки 

та укладення договору оренди з гр. Дегтяр 

Максимом Володимировичем 

 

Керуючись ст. 12, 23, 93, 124-126 Земельного кодексу України, п.34 ст. 26 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України 

«Про землеустрій», Законом України «Про оренду землі», розглянувши заяву 

Дегтяр Максима Володимировича та матеріали із землеустрою, міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельних ділянок для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості площею 0,5074 га в м. Кам’янка по 

вул. Л.Борисової, 76. 

2. Припинити право користування земельною ділянкою  площею 0,5074 га в м. 

Кам’янка по вул. Л.Борисової, 76 для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості в зв’язку з поділом земельної 

ділянки. 

3. Передати Дегтяр Максиму Володимировичу в користування на умовах 

оренди терміном на 49 років земельну ділянку в м. Кам’янка по вул. 

Л.Борисової, 76, площею 0,4274 га для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості. 

4. Встановити річну орендну плату за використання земельної ділянки в м. 

Кам’янка по вул. Л.Борисової, 76, для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості в розмірі: 

- за земельну ділянку площею 0,1484 га 5% від нормативної грошової 

оцінки землі; 

- за земельну ділянку 0,2790 га 3% від нормативної грошової оцінки землі. 

5. Кадастровий номер земельної ділянки: 7121810100:01:001:1605. 



6. Земельну ділянку віднести до категорії земель: землі промисловості, 

транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

7. Відділу земельних відносин та екології виконавчого комітету Кам’янської 

міської ради підготувати договір оренди. 

8. Міському голові Тірону В.І. підписати договір оренди. 

9. Гр. Дегтяр Максиму Володимировичу протягом двох місяців провести 

реєстрацію права користування. 

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань бюджету, земельних відносин та управління комунальним майном. 
 

 

Міський голова                                         В.І. Тірон 

 
 

 

 
 

 


