УКРАЇНА

ІЛЛІНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Іллінецького району, Вінницької області

22700 м.Іллінці, вул.Леніна,19 тел.2-35-38

==========================================================

РІШЕННЯ
16.09.2014 року

36 сесія 6 скликання

Про передачу в оренду земельних
ділянок громадянам.
Розглянувши заяви громадян (згідно додатку) про передачу в оренду
земельних ділянок, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з
питань сільськогосподарського виробництва, регулювання земельних
відносин та охорони навколишнього природного середовища, керуючись
п.«а» ст.12, ст.ст. 93, 124, 125, 126 Земельного кодексу України, ст.ст.4, 13,
15, 16, 20, 21 Закону України “Про оренду землі ”, ч.1 п.34 ст.26 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Передати в оренду земельні ділянки громадянам (згідно додатку).
У разі не використання громадянами земельних ділянок
призначенням вони будуть вилучені.

за

2. Встановити орендну плату за користування земельною ділянкою в
розмірі 3,0 гривні за 0,01 га в рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію міської
ради з питань сільськогосподарського виробництва, регулювання земельних
відносин та охорони навколишнього природного середовища (голова комісії
Шапшай Л.О.).

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.ЯРЕМЕНКО

Додаток
до рішення 36 сесії 6 скликання
від 16.09.2014 року « Про передачу в оренду земельних ділянок
громадянам»
СПИСОК
громадян, яким передано земельні ділянки в оренду:

№
з/п

Прізвище, ім’я по батькові,
адреса проживання

Площа земельної
ділянки та місце
знаходження
0,07 га с.Неменка по
вул.Леніна (біля
господарства ФГ
«Божнюкове»)
0,10 га м.Іллінці в
районі Джупинівка

Цільове
призначення
земельної
ділянки

Термін
оренди,
років

Для ведення
городництва

5

1

Чех Валентина Антонівна
с. Неменка, вул. Леніна, 29

2

Сидорук Оксана Іванівна
м. Іллінці, вул. Гайдара, 44/1

3

Носенко Віра Олексіївна
м.Іллінці, вул.Черняхівського, 2

0,35 га м.Іллінці в
районі Морозівка,
поле № 2

4

Петькова Ольга Василівна
м.Іллінці, вул.Набережна,27

0,10 га м.Іллінці в
районі Морозівка,
поле № 2

Для ведення
городництва

5

0,30 га м.Іллінці в
районі Джупинівка

Для ведення
особистого
селянського
господарства

2

5

Мартинюк Інна Володимирівна
Іллінці, вул.Джупинівська,10

СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ

Для ведення
городництва
Для ведення
особистого
селянського
господарства

Н. ЧИГРИН

5

5

