
 
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

Кам`янського  району Черкаської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

  24.06.2020                                         Михайлівка                               № 31 -  36/VІІ 

 

 
Про укладення додаткової угоди до Договору 

оренди земельних ділянок комунальної 

власності, розташованих на адміністративній 

території Михайлівської сільської ради                    

с. Ребедайлівка 

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. ст. 16, 17, 19 Закону України «Про оренду землі», ст.ст. 12, 124 Земельного 

кодексу України, розглянувши лист -повідомлення ТОВ «Олімп» від 22.06.2020 р. № 

180 про намір продовжити дію договору оренди землі від 31.12.2007 року укладеного 

між Кам’янською РДА та ТОВ «Олімп», зареєстрованого у Кам’янському відділі 

регіональної філії ДП «Центр ДЗК» за № 040878500110 від 10.07.2008 року із змінами 

та доповненнями до договору оренди від 25.05.2012 року, що зареєстровані у відділі 

Держкомзему у Кам’янському районі за № 712188564003759 від 29.12.2012 року, 

додаткова угода між ТОВ «Олімп» та Михайлівською сільською радою від 02.07.2018 

року розташованих на адміністративній території Михайлівської сільської ради  с. 

Ребедайлівка , сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 1. Укласти з ТОВ «Олімп» додаткову угоду до Договору оренди земельних 

ділянок від 31.12.2007 року: 

 кадастровий номер 7121885600:02:000:0604 площею 5,5727 га; 

 кадастровий номер 7121885600:02:000:0605 площею 5,6671 га; 

 кадастровий номер 7121885600:02:000:0608 площею 12,7988 га; 

 кадастровий номер 7121885600:02:000:0610 площею 5,7472 га; 

 кадастровий номер 7121885600:02:000:0611 площею 2,9877 га; 

 кадастровий номер 7121885600:02:000:0597 площею 3,5542 га; 

 кадастровий номер 7121885600:02:000:0598 площею 1,9458 га; 

 кадастровий номер 7121885600:02:000:0628 площею 1,5997 га; 

 кадастровий номер 7121885600:02:000:0645 площею 1,3192 га; 

 кадастровий номер 7121885600:01:001:0301 площею 2,0000 га; 

 кадастровий номер 7121885600:01:001:0302 площею 2,0000 га; 

 кадастровий номер 7121885600:01:001:0303 площею 2,0000 га; 



 кадастровий номер 7121885600:01:001:0304 площею 1,4791 га; 

 кадастровий номер 7121885600:01:001:0305 площею 0,3041 га; 

сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною площею 

48,9756 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, які 

знаходиться на адміністративній території Михайлівської сільської ради                                       

с. Ребедайлівка . 

 2. Доручити сільському голові Максименко В.П. підписати додаткову угоду до 

Договору оренди земельної ділянки. 

3. Розмір орендної плати встановити на рівні 12 % від середнього розміру 

нормативної грошової оцінки земельних ділянок станом на 01.01.2020 року, що для 

даних ділянок становить 1557841,77 грн. з розрахунку за 1 га площі ріллі – 31808,55 

грн. 

4. Встановити, що строк дії Договору оренди продовжується на 15 років. 

5. Додаткова угода підлягає обов’язковій державній реєстрації відповідно до 

чинного законодавства України. 

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

питань землекористування, благоустрою та охорони навколишнього середовища. 

 

 

Сільський голова           Василь МАКСИМЕНКО 


