
 
УКРАЇНА 

                                                       

Кам’янська міська рада 

Черкаської області 

15 сесія  VII скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від 23.11.2018 року                                   № 15-21 

м.Кам’янка 

 

Про поновлення договорів оренди 

з Буркою Олександром Віталійовичем 

 

  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 Бурки О.В. від 12.11.2018 року про поновлення 

терміну дії договорів, враховуючи рішення Тимошівської сільської ради від 

30.06.2017р.№ 19-1/VІІ «Про місцеві податки і збори та інші платежі на 2018 рік, 

розмір ставок яких, згідно чинного законодавства встановлюється органами 

місцевого самоврядування» з внесеними змінами рішенням Кам’янської міської 

ради від 26.10.2018 року № 14-33/VII, міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Поновити на 10 років (до 23.11.2028 року) дію договору оренди землі 

укладеного між Тимошівською сільською радою та Буркою Олександром 

Віталійовичем від 02.02.2015 року на земельну ділянку площею 3,4928 га з 

кадастровим № 7121886700:02:000:0895 шляхом підписання додаткової 

угоди до договору оренди. 

1.1. Внести зміни до договору оренди землі між Тимошівською 

сільською радою та Буркою Олександром Віталійовичем від 02.02.2015 

року на земельну ділянку площею 3,4928 га з кадастровим № 

7121886700:02:000:0895, а саме: 

- в преамбулі договору замість слів: Орендодавець:  Тимошівська 

сільська рада, територіальна громада (код ЄДРПОУ 33891707), 

адреса:20815 Черкаська область Кам’янський район с. Тимошівка 

вулиця Лісова, 1, в особі сільського голови Бадрака Григорія 

Вікторовича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» з однієї сторони, зазначити слова: 

«Орендодавець:  Кам’янська міська рада в особі міського голови 

Тірона Володимира Івановича, який діє на підставі ст. 12 Земельного 

кодексу України, ст. 42 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» з 

однієї сторони»; 

- в п.7 договору оренди встановлену відсоткову ставку 4,5% від НГО 

змінити на 7% від НГО. 



2. Поновити на 10 років (до 23.11.2028 року) дію договору оренди землі 

укладеного між Тимошівською сільською радою та Буркою Олександром 

Віталійовичем від 02.02.2015 року на земельну ділянку площею 3,4926 га з 

кадастровим № 7121886700:02:000:0893 шляхом підписання додаткової 

угоди до договору оренди. 

2.1. Внести зміни до договору оренди землі між Тимошівською 

сільською радою та Буркою Олександром Віталійовичем від 02.02.2015 

року на земельну ділянку площею 3,4926 га з кадастровим № 

7121886700:02:000:0893, а саме: 

- в преамбулі договору замість слів: Орендодавець:  Тимошівська 

сільська рада, територіальна громада (код ЄДРПОУ 33891707), 

адреса:20815 Черкаська область Кам’янський район с. Тимошівка 

вулиця Лісова, 1, в особі сільського голови Бадрака Григорія 

Вікторовича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» з однієї сторони, зазначити слова: 

«Орендодавець:  Кам’янська міська рада в особі міського голови 

Тірона Володимира Івановича, який діє на підставі ст. 12 Земельного 

кодексу України, ст. 42 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» з 

однієї сторони»; 

- в п.7 договору оренди встановлену відсоткову ставку 4,5% від НГО 

змінити на 7% від НГО. 

3. Поновити на 10 років (до 23.11.2028 року) дію договору оренди землі 

укладеного між Тимошівською сільською радою та Буркою Олександром 

Віталійовичем від 02.02.2015 року на земельну ділянку площею 3,4924 га з 

кадастровим № 7121886700:02:000:0118 шляхом підписання додаткової 

угоди до договору оренди. 

3.1. Внести зміни до договору оренди землі між Тимошівською 

сільською радою та Буркою Олександром Віталійовичем від 02.02.2015 

року на земельну ділянку площею 3,4924 га з кадастровим № 

7121886700:02:000:0118, а саме: 

- в преамбулі договору замість слів: Орендодавець:  Тимошівська 

сільська рада, територіальна громада (код ЄДРПОУ 33891707), 

адреса:20815 Черкаська область Кам’янський район с. Тимошівка 

вулиця Лісова, 1, в особі сільського голови Бадрака Григорія 

Вікторовича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» з однієї сторони, зазначити слова: 

«Орендодавець:  Кам’янська міська рада в особі міського голови 

Тірона Володимира Івановича, який діє на підставі ст. 12 Земельного 

кодексу України, ст. 42 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» з 

однієї сторони»; 

- 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 гр.. Буркою О.В. додаткові угоди 

до договорів оренди. 

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

земельних відносин. 

 

 

Міський голова         В.І.Тірон 

 


