
 
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Кам`янського району Черкаської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

26.02.2021                                           Михайлівка                                № 4 - 33/VІII 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо об’єднання земельних 

ділянок ТОВ «Олімп» під господарськими 

будівлями та дворами, які знаходяться на 

адміністративній території Михайлівської 

сільської ради, в межах с. Михайлівка 

 

 Відповідно до пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 16, 19 Закону України «Про оренду землі», 

статей 12, 123, 124, 186 Земельного кодексу України, розглянувши клопотання 

ТОВ «Олімп» про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

об'єднання земельних ділянок кадастровий номер 7121884000:01:001:0721 

площею 1,3785 га, кадастровий номер 7121884000:01:001:0722 площею 1,3216, 

кадастровий номер 7121884000:01:001:1072 площею 2,5148 та передачі в оренду 

земельної ділянки площею 5,2149 га кадастровий номер: 

7121884000:01:001:1074, яка була утворена шляхом об'єднання вищевказаних 

ділянок під господарським будівлями та дворами для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, право оренди якої належить ТОВ «Олімп», 

які розташовані на адміністративній території Михайлівської сільської ради в 

межах с. Михайлівка, Михайлівська сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити розроблену ТОВ «Інститут проектування та землевпорядкування» 

технічну документацію щодо об’єднання земельних ділянок ТОВ «Олімп»: 

-  площею 1,3785 га, кадастровий номер 7121884000:01:001:0721, 

розташована за адресою: Черкаська обл., Кам'янський р-н., с. Михайлівка, 

вул. Героїв Майдану, буд. 1-в; 

- площею 1,3216 га кадастровий номер 7121884000:01:001:0722, 

розташована за адресою: Черкаська обл., Кам'янський р-н., с. Михайлівка, 

вул. Героїв Майдану, буд. 1-є; 



- площею 2,5148 га кадастровий номер 7121884000:01:001:1072, 

розташована за адресою: Черкаська обл., Кам'янський р-н., с. Михайлівка, 

вул. Героїв Майдану, буд. 1-г, під господарськими будівлями та дворами, 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, в межах 

населеного пункту с. Михайлівка, Кам`янського району, Черкаської 

області, з кадастровим номером 7121884000:01:001:1074 площею 5,2149 га. 

2. Переукласти договір оренди земельної ділянки площею 5,2149 га кадастровий 

номер: 7121884000:01:001:1074, що розташована за адресою Черкаська обл., 

Кам'янський р-н., с. Михайлівка, вул. Героїв Майдану, буд. 1-в, під 

господарськими будівлями та дворами, для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва строком на 49 років, яка була утворена 

шляхом об'єднання наступних земельних ділянок: 

- площею 1,3785 га, кадастровий номер 7121884000:01:001:0721, 

розташована за адресою: Черкаська обл., Кам'янський р-н., с. Михайлівка, 

вул. Героїв Майдану, буд. 1-в; 

- площею 1,3216 га кадастровий номер 7121884000:01:001:0722, 

розташована за адресою: Черкаська обл., Кам'янський р-н., с. Михайлівка, 

вул. Героїв Майдану, буд. 1-є; 

- площею 2,5148 га кадастровий номер 7121884000:01:001:1072, 

розташована за адресою: Черкаська обл., Кам'янський р-н., с. Михайлівка, 

вул. Героїв Майдану, буд. 1-г. 

3. Встановити річну орендну плату в розмірі 3 % від нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки, з урахуванням коефіцієнтів індексації. 

4. Сільському голові Т.А. ПЛУЖНИКУ укласти з ТОВ «Олімп» договір оренди 

земельних ділянок. 

5. Рекомендувати землекористувачу провести державну реєстрацію права 

користування згідно чинного законодавства. 

6. Контроль за виконанням цього рішення ради покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань комунальної власності, земельних відносин, охорони 

навколишнього природного середовища, будівництва та архітектури. 

 

 

Сільський голова               Тарас ПЛУЖНИК 
 


