
 
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

Кам`янського  району Черкаської області 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

  24.06.2020                                         Михайлівка                                 № 31 -  38/VІІ 

 

 
Про укладення додаткової угоди до Договору 

оренди землі на невитребувані паї, розташованих 

на адміністративній території Михайлівської 

сільської ради за межами населеного пункту 

с.Михайлівка 

 

 

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. № 178 про 

внесення змін до договорів оренди землі від 10 червня 2016  року розташованих на 

адміністративній території Михайлівської сільської ради за межами населеного пункту 

с. Михайлівка , сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

ділянок від 10.06.2016 року: 

кадастровий номер 7121884000:02:000:0028 площею 2,8799 га; 

кадастровий номер 7121884000:02:000:0068 площею 3,0131 га; 

кадастровий номер 7121884000:02:000:0084 площею 3,6370 га; 

кадастровий номер 7121884000:02:000:0091 площею 2,9054 га; 

кадастровий номер 7121884000:02:000:0119 площею 2,8600 га; 

кадастровий номер 7121884000:02:000:0170 площею 3,0875 га; 

кадастровий номер 7121884000:02:000:0171 площею 3,0052 га; 

кадастровий номер 7121884000:02:000:0229 площею 2,7881 га; 

кадастровий номер 7121884000:02:000:0270 площею 2,8214 га; 

кадастровий номер 7121884000:02:000:0288 площею 2,6345 га; 

кадастровий номер 7121884000:02:000:0326 площею 2,5027 га; 

кадастровий номер 7121884000:02:000:0336 площею 2,5324 га; 

кадастровий номер 7121884000:02:000:0358 площею 2,5031 га; 

кадастровий номер 7121884000:02:000:0414 площею 2,6182 га; 



кадастровий номер 7121884000:02:000:0586 площею 2,5028 га; 

кадастровий номер 7121884000:02:000:0824 площею 3,0241 га; 

кадастровий номер 7121884000:02:000:0868 площею 2,9804 га; 
кадастровий номер 7121884000:02:000:0930 площею 2,5000 га; 

кадастровий номер 7121884000:02:000:0946 площею 2,5030 га; 

кадастровий номер 7121884000:02:000:1139 площею 2,8091 га; 

кадастровий номер 7121884000:02:000:1284 площею 2,4569 га; 

кадастровий номер 7121884000:02:000:1286 площею 2,3929 га; 

кадастровий номер 7121884000:02:000:0422 площею 2,6161 га; 

кадастровий номер 7121884000:02:000:0379 площею 2,6088 га; 

кадастровий номер 7121884000:02:000:1040 площею 1,4490 га; 

кадастровий номер 7121884000:02:000:0969 площею 2,5029 га; 

кадастровий номер 7121884000:02:000:0811 площею 2,8603 га; 

кадастровий номер 7121884000:02:000:0767 площею 2,8603 га; 

кадастровий номер 7121884000:02:000:0762 площею 3,2100 га; 

кадастровий номер 7121884000:02:000:0739 площею 3,3738 га; 

кадастровий номер 7121884000:02:000:0461 площею 3,6489 га; 

кадастровий номер 7121884000:02:000:0718 площею 2,5028 га; 

 

сільськогосподарського призначення загальною площею 88,5909 га для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, які знаходиться на адміністративній 

території Михайлівської сільської ради за межами населеного пункту с. Михайлівка. 

 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 
 

 

 


