
ПРОЕКТ 

 
 

УКРАЇНА 

                                                       

Кам’янська міська рада 

Черкаської області 

14 сесія  VII скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від 26.10.2018 року                                 № 14-24 

м.Кам’янка 

 

Про укладення договору оренди землі з 

Котом Сергієм Миколайовичем 

 

 Керуючись ст. 12, 120, 122, 123 Земельного кодексу України,  п.34 ст. 26 

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

«Про оренду землі», розглянувши заяву Кота Сергія Миколайовича від 

26.09.2018 року про надання в користування земельних ділянок площею 2,0000 

га, міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельної ділянки площею 17,8000 га з кадастровим номером: 

7121810100:02:000:1057 комунальної власності сільськогосподарського 

призначення.  

2. Виконавчому комітету міської ради провести державну реєстрацію права 

комунальної власності на земельні ділянки:  

- площею 0,7167 га з кадастровими номером  7121810100:02:000:1113; 

- площею 0,5808 га з кадастровими номером  7121810100:02:000:1112; 

- площею 0,7025 га з кадастровими номером  7121810100:02:000:1114; 

- площею 15,8000 га з кадастровими номером  7121810100:02:000:1111 

3. Земельні ділянки віднести до категорії земель: землі 

сільськогосподарського призначення.  
 Вид класифікації цільового призначення земельних ділянок:  

- площею 0,7167 га з кадастровими номером  7121810100:02:000:1113 

- площею 0,5808 га з кадастровими номером  7121810100:02:000:1112 

- площею 0,7025 га з кадастровими номером  7121810100:02:000:1114 

для городництва. 
4. Після проведення державної реєстрації права комунальної власності 

передати Коту Сергію Миколайовичу в користування на умовах оренди 

терміном на 10 років земельні ділянки сільськогосподарського призначення 

для городництва загальною площею 2,0000 га, а саме: 

- площею 0,7167 га з кадастровими номером  7121810100:02:000:1113; 

- площею 0,5808 га з кадастровими номером  7121810100:02:000:1112; 



- площею 0,7025 га з кадастровими номером  7121810100:02:000:1114. 

5. Встановити річну орендну плату в розмірі 7% від нормативної грошової 

оцінки землі. 

6. Міському голові Тірону В.І. укласти з гр. Котом С.М. договір оренди землі. 

7. Гр. Коту С.М. на протязі 2-х місяців з моменту прийняття цього рішення 

провести державну реєстрацію права користування. 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з земельних відносин. 

 

Міський голова          В.І.Тірон 

 


