
 
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, розглянувши технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості), власники яких не реалізували своїх прав та враховуючи  рекомендації 

районної комісії по наданню, вилученню та передачі у власність земельних ділянок у 

межах Прилуцького району: 

 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), власники яких не реалізували своїх 

прав ТОВ «Наташа-Агро» на території Смоської сільської ради.  

2. Надати ТОВ «Наташа-Агро» в оренду терміном на 5 років земельні частки 

(паї), власники яких не реалізували своїх прав, для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва загальною площею 36,6969 га, в тому числі 

36,6969 га ріллі  на території Смоської сільської ради згідно з додатком. При 

реалізації власниками земельних часток (паїв) свого права вносити зміни до договорів 

оренди в установлений законодавством термін. 
3. Встановити орендну плату ТОВ «Наташа-Агро» за рік використання земель 

у розмірі 5 (п’яти ) відсотків від вартості земельних часток (паїв), що становить  

19888,57 грн. (дев’ятнадцять тисяч вісімсот вісімдесят вісім гривень 57 копійок). 

           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 «Наташа-Агро» (Мороз О.П.) в місячний термін укласти з 

райдержадміністрацією договори оренди земельних ділянок.  

6. Управлінню Держземагентства  у Прилуцькому районі Чернігівської 

області (Монець М.М.) внести відповідні зміни до земельно-облікової документації.  
7. Контроль за виконання даного розпорядження покласти заступника голови 

райдержадміністрації, начальника управління агропромислового розвитку 

райдержадміністрації Мирводу Г.І. 

 
Голова районної  

державної адміністрації                                                    І.В. Тютюнник 

13 травня 2014 року     м. Прилуки         № 186 

  



Додаток 

до розпорядження голови  

районної державної адміністрації  

13 травня 2014 року №  186 
 

Список земельних часток (паїв), власники яких не реалізували своїх прав,  

що передані в оренду ТОВ «Наташа-Агро»  для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території  

Смоської  сільської ради 

 

№ п/п Номер паю Кадастровий номер Площа 

всього, га 

в т.ч. ріллі, га 

1. 236 7424188500:07:000:0136 2,1923 2,1923 

2. 240 7424188500:07:000:0140 7,4823 7,4823 

3. 246 7424188500:07:000:0146 4,8112 4,8112 

4. 247 7424188500:07:000:0147 5,7432 5,7432 

5. 248 7424188500:07:000:0148 5,3802 5,3802 

6. 249 7424188500:07:000:0149 5,4205 5,4205 

7. 250 7424188500:07:000:0150 5,6672 5,6672 

Всього: 36,6969 36,6969 

 

 

Керівник апарату  

райдержадміністрації                 Л.В. Нікітченко 


