
 
УКРАЇНА 

                                                       

Кам’янська міська рада 

Черкаської області 

18 сесія  VII скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від 01.02.2019 року                                    № 18-27 

м.Кам’янка 

 

Про внесення змін до договору оренди  

між ГУ Держгеокадастру у Черкаській  

області та Стрижак Євгеном  

Миколайовичем та продовження терміну  

його дії 

 

  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 Стрижака Є.М. від 04.01.2019 року, міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Поновити на 10 років (до 01.02.2029 року) дію договору оренди землі 

укладеного між ГУ Держгеокадастру у Черкаській області та Стрижак 

Євгеном Миколайовичем від 25.11.2015 року на земельні ділянки 

загальною площею 17,3457 га з них: 

- площею 2,6989 га з кадастровим № 7121887000:02:000:0528; 

- площею 2,1702 га з кадастровим № 7121887000:02:000:0670; 

- площею 1,5234 га з кадастровим № 7121887000:02:000:0668; 

- площею 0,9981 га з кадастровим № 7121887000:02:000:0529; 

- площею 9,9551 га з кадастровим № 7121887000:02:000:0527. 

2. Внести зміни до договору оренди землі укладеного між ГУ 

Держгеокадастру у Черкаській області та Стрижак Євгеном 

Миколайовичем від 25.11.2015 року на земельні ділянки загальною 

площею 17,3457 га з них: 

- площею 2,6989 га з кадастровим № 7121887000:02:000:0528; 

- площею 2,1702 га з кадастровим № 7121887000:02:000:0670; 

- площею 1,5234 га з кадастровим № 7121887000:02:000:0668; 

- площею 0,9981 га з кадастровим № 7121887000:02:000:0529; 

- площею 9,9551 га з кадастровим № 7121887000:02:000:0527, а саме: 

- в частині зміни особи орендодавця з ГУ Держгеокадастру у 

Черкаській області на Кам’янська міська рада; 

- в частині зміни особи орендаря з Стрижак Євгена Миколайовича 

на Троніна Дениса Олександровича; 



- в п.9 договору оренди встановлену відсоткову ставку 4,5% від 

НГО змінити на 10% від НГО; 

3. Внести вказані зміни до договору оренди шляхом підписання додаткової 

угоди до договору оренди. 

4. Міському голові Тірону В.І. підписати з Троніним Денисом 

Олександровичем додаткову угоду до договору оренди. 

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

земельних відносин. 

 

 

Міський голова         В.І.Тірон 
 

 


