
 
УКРАЇНА 

 

Кам’янська міська рада 

Черкаської області 

12 сесія  VII скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

Від 14.09.2018 року                                № 12-15 

м.Кам’янка 

 

Про продаж на земельних торгах права 

оренди земельної ділянки по вул. 

Л.Борисової, 64/а 
 

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 

0,1140 га та клопотання ТОВ «ОРАННГАЗ» від 06.08.2018 року, міська рада 

 

      ВИРІШИЛА: 

 

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

земельних ділянок площею 0,7299 га з кадастровим номером: 

7121810100:01:001:1376 для будівництва та експлуатації будівель та споруд 

додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій. 

2. Виконавчому комітету міської ради провести державну реєстрацію права 

комунальної власності на земельну ділянку площею 0,1140 га з кадастровим 

номером: 7121810100:01:001:1613 для будівництва та експлуатації будівель та 

споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій. 

3. Включити земельну ділянку площею 0,1140 га з кадастровим номером: 

7121810100:01:001:1613 для будівництва та експлуатації будівель та споруд 

додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій в перелік земельних 

ділянок, право оренди на які підлягає продажу шляхом проведення земельних 

торгів. 

4. Провести земельні торги на земельну ділянку площею 0,1140 га з кадастровим 

номером: 7121810100:01:001:1613 для будівництва та експлуатації будівель та 

споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій на наступних 

умовах: 

- термін права оренди: 10 років; 

- стартовий розмір річної орендної плати 5% 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 міської 

ради з земельних відносин. 

 

Міський голова                      В.І. Тірон 

 

 

 


