НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
198.01.2018

Нова Ушиця

№

33/2018-р

Про
затвердження
технічної
документації із землеустрою щодо
встановлення
(відновлення)
меж
земельних ділянок в натурі (на
місцевості) (невитребуваних земельних
часток (паїв)) та передачу в оренду ФОП
Кравчуку Д.О.

Керуючись статтями 17, 123 Земельного кодексу України, статтями 6, 21, 39,
41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статтями 55, 56 Закону
України «Про землеустрій», статтею 13 Закону України «Про порядок виділення в
натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)»,
розглянувши подані фізичною особою підприємцем Кравчуком Дмитром
Олександровичем матеріали технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості):
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ФОП Кравчуку
Дмитру Олександровичу (невитребувані земельні частки (паї)) які передаються в
оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території
Новоушицького району Хмельницької області (за межами с.Заміхів) за переліком
згідно з додатком.
2. Передати в оренду ФОП Кравчуку Дмитру Олександровичу для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва, земельні ділянки (невитребувані
земельні частки (паї)), за переліком згідно з додатком, які відносяться до категорії
земель сільськогосподарського призначення (угіддя-рілля, за межами с.Заміхів, із
земель що перебували у колективній власності колишнього КСП «Прогрес»).
3. Встановити термін оренди земельних ділянок 10 років з моменту його
підписання та скріплення печатками або до моменту отримання власником
земельної частки (паю), його спадкоємцем правовстановлюючого документа на
ділянку.

4. Встановити орендну плату у розмірі 7-ми відсотків нормативної грошової
оцінки земельної ділянки.
5. Рекомендувати відділу у Новоушицькому районі головного управління
Держгеокадастру у Хмельницькій області внести зміни у земельно-облікові
документи.
6. Юридичному відділу апарату районної державної адміністрації розробити
договори оренди та вжити заходів щодо їх укладення.

Голова адміністрації

Ю.Танасійчук

Додаток
до розпорядження голови
районної державної адміністрації
від 19.01.2018 № 33/2018-р

ПЕРЕЛІК
земельних ділянок (невитребуваних земельних часток (паїв) угіддя-рілля),
технічна документація із землеустрою яких затверджується і які передаються в
оренду ФОП Кравчуку Дмитру Олександровичу для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва
за межами с.Заміхів на території Новоушицького району
(із земель, що перебували у колективній власності
колишнього КСП «Прогрес»)

№ зп

№ ділянки

Кадастровий №

Площа, га

1

78

6823382500:04:001:0193

1,6627

2

92-1

6823382500:05:001:0219

1,7221

3

92-2

6823382500:04:001:0194

0,7676

4

667

6823382500:05:002:0140

2,4920

Всього:

Заступник голови адміністрації

6,6444

В.Бакулей

