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                                                               УКРАЇНА
ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ

           “
21
’’
01
2015 р.

№
14


Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 11.05.2012 року № 161 «Про поновлення договору оренди землі укладеного 24.11.2006 року між райдержадміністрацією та громадянином Івасенком Анатолієм Івановичем та зареєстрований у Вінницькій регіональній філії державного підприємства «Центр Державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах» від 16.03.2007 року за № 040782600559»
Відповідно до статті 119 Конституції України, статей 6, 13, Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статей 17, 124, 134 Земельного кодексу України, статті 33 Закону України «Про оренду землі» розглянувши заяву громадянина Івасенка Анатолія Івановича:
1. Внести зміни до розпорядження голови районної державної адміністрації від 11.05.2012 року № 161 «Про поновлення договору оренди землі укладеного 24.11.2006 року між райдержадміністрацією та громадянином Івасенком Анатолієм Івановичем та зареєстрований у Вінницькій регіональній філії державного підприємства «Центр Державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах» від 16.03.2007 року за № 040782600559», де у пункті 2 змінити вираз «2. Встановити величину орендної плати за земельну ділянку у розмірі 4 809,36 грн. за рік»,  на вираз «2. Встановити величину орендної плати за земельні ділянки у розмірі: рілля – 4% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки за рік; пасовище – 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки за рік».  
2.	Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова районної
державної адміністрації                                                     С. Пустовий

                            О. Кохановський
                            А. Ланецький
                            Н. Никитюк 
                            О. Атаманенко
                            О. Тимофієва
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ


до  розпорядження
«Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 11.05.2012 року № 161 «Про поновлення договору оренди землі укладеного 24.11.2006 року між райдержадміністрацією та громадянином Івасенком Анатолієм Івановичем та зареєстрований у Вінницькій регіональній філії державного підприємства «Центр Державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах» від 16.03.2007 року за № 040782600559»»
Зміст положення чинного розпорядження
Зміст відповідного положення проекту розпорядження
2. Встановити величину орендної плати за земельну ділянку у розмірі 4 809,36 грн. за рік
2. Встановити величину орендної плати за земельні ділянки у розмірі: рілля – 4% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки за рік; пасовище – 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки за рік









Керівник апарату райдержадміністрації                          О. Тимофієва


