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Про надання в оренду
земельних дiлянок

Керуючись статтею 17, пунктом <б>> частини З cTaTTi 22, статтями |2З,
18б Земельного кодексу Украiни, статтею з0 Закону Украiни <про
землеустрiй)), статтею 13 Закону Украiни <Про порядок видiлення в HaTypi (на
мiсцевостi) земельниХ дiлянок власникам земелъних часток 1.ruT";u,
статтямИ 6, 21 ЗаконУ УкраiнИ пПрО мiсцевi державнi адмiнiстрацii>,
розглянувши клопотання фермерського
зобов'язую:

господарства кКВЮС-АГРО)

1 . Надати ФГ (кВюс-АгРо> в оренду строком на 10 poKiB, але не
бiльше, нiж на строк до моменту отримання власниками на кожну окрему
земельну дiлянку документа, що посвiдчуе право власностi на земелъну
дiлянку, земельнi дiлянки загаJIьною площею 16,266l га рiллi за рахунок
невитребуваних (нерозподiлених) земельних дiлянок (паiв) для ведення
товарного сiльськогосподарського виробництва на територiТ VIихайло-
коцюбинськоi селищноi ради Чернiгiвського району та областi, згiдно з
додатком, за умови:

- врIкористання земельних дiлянок за цiлъовцм призначенням,
- своечасноi сплати орендноi плати за землю,
_ додержання вимог законодавства про охорону довкiлля,
- непоруШення прав землекористувачiв сумiжних земеJIьних дiлянок.

2. Встановити орендну плату в розмiрi з% вiд нормативноТ грошовоТ
оцiнки земельноi дiлянки (паю), що в грошовiй формi становить 11489,66 грн.
за piK за користування невитребуваними земельними дiлянками (паями)
загальною площею 16,2661 га рiллi.

3. ВiДДiЛУ аГРОПромислового розвитку та екологii районноТ державноТ
адмiнiстрацii забезпечити пiдготовку договорiв оренди землi для укладання з
орендарем - ФГ (КВЮС-АГРО).
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4.РекоменДУВаТиоренДарюПроТягоМоДЕоГомiсяцяЗДняУклаДення
договорiв оренди землi "ро""" 

i* о,|тчт{,:",*ацiю вiдповiдно до виМоГ

чинного законодавства та надати до районноi державноi адмiнiстрацiт

пiдтверджуючi документи,

5.КонтролъЗаВиконанняМроЗПоряДженняПокЛасТинаЗасТУпника
голови районноТ державнот uд,i"i,траuiТ "iд'о 

з розподiлом обов'язкiв,

в" корж
Голова t



[одаток
до розпорядження голови

Список невитребуваних земельних дiлянок (паТв)
на територiТ Михайло-КоцюбинськоТ селищноТ ради

районноi державноТ адмiнiстрацii
//q/,;#- r 2018р. Nр r'll//7а
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Началъник вiддiлу
агропромислового розвитку та екологii
районноi державноi адмiнiстрацii

Рiлля
7 425 5 5 5 400 :04 : 000 :1299 54712,74 1641,з8
7 425 5 5 5 400 :03 :000 :027 2 6,28]19 109425,48 з282,]6
7 425 5 5 5400 :0З :000 :02В5 6.0179 |09425,48 з282,76
7 425 5 5 5400 :04 :000 :03 1 З 109425,48 з282,76

всього

Ns п/п
Номер
паю кадастровий номер Площа, га нго

01.01.2018
ЗYо вiд
нго

1 299 (2\ t.з722
2 212
аJ 285
4 313 2,5з4|

|6,2661 11489.бб


