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                                                               УКРАЇНА
ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ

           “
15
’’
10
2015 р.

№
256

Про надання земельної ділянки із невитребуваних земельних часток (паїв) громадянину Білику Сергію Федоровичу у користування (на умовах оренди) на території Берізко-Чечельницької сільської ради

	Відповідно до статті 119 Конституції України, статей 6, 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статей 17, 22, 123, 124 Земельного кодексу України, статей 13, 20, 22, 25 Закону України «Про землеустрій», статей 15, 21 Закону України «Про оренду землі» та статті 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» та розглянувши заяву Білика Сергія Федоровича:

Надати Білику Сергію Федоровичу земельні ділянки із земель сільськогосподарського призначення (невитребувані земельні частки (паї)) на території Берізко-Чечельницької сільської ради загальною площею 7,646 умовних кадастрових гектарів, в тому числі ріллі – 7,646 умовних кадастрових гектарів, згідно сертифікатів на право на земельну частку (пай) у кількості 4 штуки, які знаходяться у Відділі Держгеокадастру у Чечельницькому районі, у користування (на умовах оренди) терміном на 7 років для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
Встановити величину орендної плати у розмірі 3% нормативної грошової оцінки даних земельних ділянок за рік.
Орендареві земельних ділянок:
3.1 Укласти договір оренди земельних ділянок та зареєструвати у Берізко-Чечельницькій сільській раді в місячний термін.
          3.2 Дотримуватись обов'язків землекористувача відповідно до вимог      
          статті 96 Земельного кодексу України.
Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.


	Голова районної
     державної адміністрації                                                     С. Пустовий

                            О. Кохановський
                            М. Коваль
                            Н. Никитюк 
                            О.Атаманенко























































Додаток 
до  розпорядження голови
райдержадміністрації від 15.10.2015р. № 256

Перелік
невитребуваних земельних часток (паїв), які розташовані на території Берізко-Чечельницької сільської ради

№ п/п
Прізвище, ім’я, по батькові власника сертифікату
Серія та номер сертифіката земельної частки (паю)
Площа, ум. кад. га
1
Василик Степан Фомич 
ВН 0248642
1,9115
2
Возіян Валерій Михайлович
ВН 0248208
1,9115
3
Волошанівська Ірина Василівна
ВН 0248805
1,9115
4
Галайко Афія Іванівна
ВН 0248684
1,9115
Всього
7,646




         Керівник апарату райдержадміністрації                                        О.Тимофієва


