
 
              ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА                   
 ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 
           21 СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ 

                      ПРОЄКТ 
                                                         РІШЕННЯ 

 

 

23 грудня 2021 року      смт Вороновиця                               №____ 
 

 

 Про надання в оренду 
 

Керуючись пунктом 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», пункти «а» та «в» ст. 12, пунктом «б» ст.81, 

частиною 1, 2, 3 пунктом «в» та частиною 4 ст.116, ст.118, ст.121, частиною 1 

ст.122, частиною 2 ст.123, частиною 3 пунктом «6» ст.186 Земельного кодексу 

України та згідно поданої заяви, враховуючи висновки та пропозиції постійної 

комісії з питань охорони навколишнього природного середовища та 

регулювання земельних відносин,  селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати сільськогосподарському товариству з обмеженою 

відповідальністю  «Поділля» в оренду земельні ділянки під проектними 

польовими дорогами для доступу до земельних ділянок для ведення товарного 

сільськогосподарського призначення (код цільового призначення 01.01) 

загальною площею 8,6075 га., на території с.Оленівка Вороновицької селищної 

ради із кадастровими номерами: 

0,1963 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

кадастровий номер 0520684600:01:005:0039, ділянка 1; 

0,6077 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

кадастровий номер 0520684600:01:002:0071, ділянка 2; 

0,8427 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

кадастровий номер 0520684600:01:007:0095, ділянка 3; 

0,4500 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

кадастровий номер 0520684600:01:004:0097, ділянка 4; 

0,5169 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

кадастровий номер 0520684600:01:003:0121, ділянка 5; 

0,5471 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

кадастровий номер 0520684600:01:006:0140, ділянка 6 

0,4054 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

кадастровий номер 0520684600:01:006:0139, ділянка 7 



0,3938 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

кадастровий номер 0520684600:01:003:0120, ділянка 8 

0,5278 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

кадастровий номер 0520684600:01:001:0131, ділянка 9 

0,4213 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

кадастровий номер 0520684600:01:002:0070, ділянка 10 

0,5747 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

кадастровий номер 0520684600:01:001:0130, ділянка 11 

0,3899 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

кадастровий номер 0520684600:01:001:0132, ділянка 12 

0,5877 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

кадастровий номер 0520684600:01:004:0096, ділянка 13 

0,4139 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

кадастровий номер 0520684600:01:006:0138, ділянка 14 

0,2017 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

кадастровий номер 0520684600:01:004:0095, ділянка 15 

0,2043 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

кадастровий номер 0520684600:01:003:0119, ділянка 16 

0,6526 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

кадастровий номер 0520684600:01:003:0118, ділянка 17 

0,2899 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

кадастровий номер 0520684600:01:005:0038, ділянка 18 

0,3137 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

кадастровий номер 0520684600:01:007:0094, ділянка 19 

0,0701 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

кадастровий номер 0520684600:01:003:0117, ділянка 20 

2. Встановити річний розмір орендної плати за користування земельною 

ділянкою на правах оренди в розмірі 10% від нормативної грошової оцінки 

терміном на 7 років. 

3. СТОВ  «Поділля»    зареєструвати  договір  оренди  земельних  ділянок  

згідно  вимог  діючого  законодавства. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань охорони навколишнього природного середовища та регулювання 

земельних  відносин. 

 

 

Селищний голова                                                                   Олександр КОВІНЬКО 


