
 
 
 

Про припинення права оренди земель-
ної ділянки гр. Амерханову І.Д. та 
передачу в оренду земельної ділянки 
гр. Терпелюк О.І. 

 
 

На підставі статей 6, 21, 39 Закону України “Про місцеві державні адмі-
ністрації”, статей 17, 93, частини 2 статті 120, 122-126, 134, 141 Земельного 
кодексу України, відповідно до розпорядження голови обласної державної 
адміністрації від 25.10.2016 № 117/2016-р/к “Про відпустку голови обласної дер-
жавної адміністрації О. Корнійчука”, розглянувши заяви гр. Амерханова І.Д., 
зареєстровану в обласній державній адміністрації 13.09.2016 року за 
№ 99/5718-11-26/2016, та гр. Терпелюк О.І., зареєстровану в обласній державній 
адміністрації 13.09.2016 року за № 99/5717-11-26/2016, та надані матеріали: 

1. Припинити право оренди земельної ділянки площею 0,1200 га (ка-
дастровий номер 6823984000:03:001:0001), надану гр. Амерханову І.Д., право 
оренди посвідчене договором оренди землі від 28 травня 2009 року, який 
зареєстрований Славутським районним відділом Хмельницької регіональної 
філії державного підприємства “Центр Державного земельного кадастру”, 
про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 30.06.2009 року 
№ 040976000004. 

2. Надати ТЕРПЕЛЮК Оксані Іванівні в користування на умовах оренди 
на 49 років земельну ділянку площею 0,1200 га, кадастровий номер 
6823984000:03:001:0001, (землі промисловості, транспорту, зв’язку, енерге-
тики, оборони та іншого призначення) для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій 
та підприємств (11.03), що знаходиться за межами населеного пункту на 
території Крупецької сільської ради Славутського району. 

3. Славутській районній державній адміністрації: 
3.1. Укласти додаткову угоду про припинення договору оренди землі, 

зазначеного у пункті 1 цього розпорядження. 
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3.2. Укласти договір оренди земельної ділянки, вказаної у пункті 2 цього 
розпорядження, на умовах, визначених цим розпорядженням, встановивши 
орендну плату у розмірі, передбаченому Податковим кодексом України та 
Законом України “Про оренду землі”. 

4. Терпелюк О.І. забезпечити в установленому порядку реєстрацію права 
оренди земельної ділянки, зазначеної у пункті 2 цього розпорядження. 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Заступник голови 
адміністрації                В. Кальніченко 


