
 
УКРАЇНА 

 

Кам’янська міська рада 

Черкаської області 

11 сесія  VII скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

Від 27 липня 2018 року                                № 11-27 

м.Кам’янка 

 

Про продаж на земельних торгах права 

оренди земельної ділянки для ведення 

садівництва 
 

Керуючись ст. 12, 122, 134-139 Земельного кодексу України,  п.34 ст. 26 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши матеріали з 

землеустрою з метою продажу на земельних торгах земельної ділянки площею 

19,9990 га, міська рада 

 

      ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об’єднання 

земельних ділянок Кам’янської міської ради з кадастровим номером: 

7121810100:02:000:1060 землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, 

які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) в 

м. Кам’янка, на території Кам’янської міської ради Кам’янського району 

Черкаської області. 

2. Виконавчому комітету міської ради провести державну реєстрацію права 

комунальної власності на земельну ділянку площею 19,9990 га з кадастровим 

номером  7121810100:02:000:1098. Земельну ділянку віднести до категорії 

земель: землі сільськогосподарського призначення. Вид класифікації цільового 

призначення земельної ділянки: для ведення садівництва. 

3. Включити земельну ділянку площею 19,9990 га з кадастровим номером  

7121810100:02:000:1098 в перелік земельних ділянок, право оренди на які 

підлягає продажу шляхом проведення земельних торгів; 

4. Провести земельні торги на земельну ділянку площею 19,9990 га з кадастровим 

номером  7121810100:02:000:1098 на наступних умовах: 

- термін права оренди: 10 років; 

- стартовий розмір річної орендної плати 7% від НГО земельної ділянки; 

- особа уповноважена на укладення договору оренди: міський голова В.І. Тірон; 

5. Виконавцем земельних торгів визначити ТОВАРНУ БІРЖУ 

АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОБЛАСТЕЙ 

УКРАЇНИ; 



6. Міському голові Тірону В.І. підписати з керівником ТОВАРНОЇ БІРЖІ 

АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОБЛАСТЕЙ 

УКРАЇНИ договір на проведення земельних торгів; 

7. Після узгодження з виконавцем проведення торгів дати та місця проведення 

земельних торгів, відділу земельних відносин та екології виконавчого комітету 

Кам'янської міської ради забезпечити розміщення оголошення про проведення 

земельних торгів на веб-сайті міської ради; 

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

земельних відносин. 

 

Міський голова                      В.І.Тірон 

 


