
 
УКРАЇНА 

ПРИЛУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
Ч Е Р Н І Г І В С Ь К О Ї     О Б Л А С Т І 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

 

Про затвердження технічної документації 

та  надання земель в оренду 
  

 Керуючись статтею 124 Земельного кодексу України та статтею 16 Закону 

України «Про оренду землі», розглянувши технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) під проектними польовими дорогами (між земельними частками 

(паями)): 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), які посвідчують 

право оренди земельних ділянок під проектними польовими дорогами (між 

земельними частками (паями) на території колишнього ВАТ «Мир» 

Білорічицької сільської ради. 

2. Надати в оренду ТОВ «Крок-УкрЗалізБуд» земельні ділянки 

загальною площею 48,6454 га, в тому числі 38,8415 га ріллі, 9,8039 га 

пасовища, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

терміном на 5 років за рахунок проектних польових доріг на території 

колишнього ВАТ «Мир» Білорічицької сільської ради. При реалізації  

громадянами права власності на земельну частку (пай) вносити відповідні зміни 

до договорів оренди. 

3. Встановити ТОВ «Крок-УкрЗалізБуд» орендну плату за рік 

використання земель в розмірі чотирьох  відсотків від вартості земельних 

ділянок, що становить 31720,21 грн. (тридцять одна тисяча сімсот двадцять   

гривень 21 копійка). 

Орендна плата може змінюватися в залежності від коефіцієнта 

індексації. 

4. Плату за оренду земельних ділянок вносити в грошовій формі до 

відповідних бюджетів по нормативах відрахувань встановлених Бюджетним 

кодексом України щомісячно рівними частками протягом 30 календарних днів, 

наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця. 

Орендар має право вносити орендну плату достроково.  

5. ТОВ «Крок-УкрЗалізБуд» (Андрієвський М.В.) в місячний термін 

укласти з райдержадміністрацією договори оренди земельних ділянок. 
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6. Управлінню Держземагентства у Прилуцькому районі Чернігівської 

області (Монець М.М.) внести відповідні зміни до земельно-облікової 

документації. 

7.  Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на 

заступника голови райдержадміністрації, начальника управління 

агропромислового розвитку райдержадміністрації Мирводу Г.І.  

 

 

Голова районної  

державної адміністрації                                                                       І.В. Тютюнник     

 


