
 
 
 
 
Про продаж земельної ділянки 
ФОП Пузирю В.М. 

 
 

На підставі статей 6, 21 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, статей 17, 122, 125, 126, 128 Земельного кодексу України, статті 31 
Закону України “Про оренду землі”, розглянувши клопотання ФОП Пузиря В.М. 
щодо продажу земельної ділянки, враховуючи звіт про експертну грошову оцінку 
земельної ділянки, розташованої за межами населених пунктів на території 
Кульчієвецької сільської ради Кам’янець-Подільського району (виконавець Зе-
мельно-аграрний центр “Карат”, м. Городок) та рецензію на вказаний звіт 
ВГО “Спілка оцінювачів землі”: 

1. Продати ФОП ПУЗИРЮ Віталію Миколайовичу (реєстраційний номер 
картки фізичної особи-платника податків 2393411394) земельну ділянку загальною 
площею 1,6827 га, кадастровий номер: 6822484800:01:004:0110 (землі промисло-
вості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення), розташо-
вану за межами населених пунктів на території Кульчієвецької сільської ради 
Кам’янець-Подільського району, для розміщення та експлуатації основних, під-
собних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної 
та іншої промисловості, за визначеною ціною на підставі експертної грошової 
оцінки в розмірі 418656,00 (чотириста вісімнадцять тисяч шістсот п’ятдесят шість) 
гривень.  

2. Уповноважити Дідух Ірину Михайлівну, заступника директора Департа-
менту – начальника управління економічного розвитку Департаменту економіч-
ного розвитку, промисловості та інфраструктури обласної державної адміністрації, 
на укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки, зазначеної у пункті 1 
цього розпорядження, у двотижневий термін. 

3. Припинити дію договору оренди землі від 15 грудня 2011 року, укладе-
ного між Кам’янець-Подільською районною державною адміністрацією та ФОП 
Пузирем В.М., зареєстрованого в управлінні Держкомзему у Кам’янець-Поділь-
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ському районі Хмельницької області, про що у книзі записів державної реєстрації 
договорів оренди землі вчинено запис 13 липня 2012 року за № 682240004001622. 

4. Уповноважити Кам’янець-Подільську районну державну адміністрацію 
на укладення додаткової угоди про припинення договору оренди землі, зазна-
ченого у пункті 3 цього розпорядження, та забезпечити в установленому порядку 
державну реєстрацію його припинення.  

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації        О. Корнійчук 


