
 
УКРАЇНА 

                                                       

Кам’янська міська рада 

Черкаської області 

14 сесія  VII скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від 26.10.2018 року                                   № 14-34 

м.Кам’янка 

 

Про поновлення договорів оренди 

з Музиченком Сергієм Миколайовичем  

 

  Відповідно до ст. 12 Земельного кодексу України та ст. 26 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 33 Закону України «Про оренду 

землі», розглянувши клопотання Музиченка С.М. від 28.09.2018 року про 

поновлення терміну дії договорів, міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Поновити на 10 років (до 26.10.2028 року) дію договору оренди землі 

укладеного між Тимошівською сільською радою та Музиченком Сергієм 

Миколайовичем від 02.02.2015 року на земельну ділянку площею 3,4927 га 

з кадастровим № 7121886700:02:000:0115 шляхом підписання додаткової 

угоди до договору оренди. 

1.1. Внести зміни до договору оренди землі між Тимошівською 

сільською радою та Музиченком Сергієм Миколайовичем від 

02.02.2015 року на земельну ділянку площею 3,4927 га з 

кадастровим № 7121886700:02:000:0115, а саме в п.7 договору 

оренди встановлену відсоткову ставку 4,5% від НГО змінити на 7% 

від НГО. 

2. Поновити на 10 років (до 26.10.2028 року) дію договору оренди землі 

укладеного між Тимошівською сільською радою та Музиченком Сергієм 

Миколайовичем від 02.02.2015 року на земельну ділянку площею 3,4925 га 

з кадастровим № 7121886700:02:000:0892 шляхом підписання додаткової 

угоди до договору оренди. 

2.1. Внести зміни до договору оренди землі між Тимошівською 

сільською радою та Музиченком Сергієм Миколайовичем від 

02.02.2015 року на земельну ділянку площею 3,4925 га з 

кадастровим № 7121886700:02:000:0892, а саме в п.7 договору 

оренди встановлену відсоткову ставку 4,5% від НГО змінити на 7% 

від НГО. 

3. Поновити на 10 років (до 26.10.2028 року) дію договору оренди землі 

укладеного між Тимошівською сільською радою та Музиченком Сергієм 

Миколайовичем від 02.02.2015 року на земельну ділянку площею 3,4923 га 



з кадастровим № 7121886700:02:000:0117 шляхом підписання додаткової 

угоди до договору оренди. 

3.1. Внести зміни до договору оренди землі між Тимошівською 

сільською радою та Музиченком Сергієм Миколайовичем від 

02.02.2015 року на земельну ділянку площею 3,4923 га з 

кадастровим № 7121886700:02:000:0117, а саме в п.7 договору 

оренди встановлену відсоткову ставку 4,5% від НГО змінити на 7% 

від НГО. 

4. Міському голові Тірону В.І. підписати з Музиченком С.М. додаткові угоди 

до договорів оренди. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з земельних відносин. 

 

 

Міський голова         В.І.Тірон 

 


