
 
 
 
 
Про продаж земельної ділянки 
гр. Текерлеку С.П. 

 
 

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 заяву гр. Текерлека С.П. про 
надання дозволу на викуп земельної ділянки, зареєстровану в обласній 
державній адміністрації 24.07.2018 року за № 6/5042-11-26/2018, враховуючи 
звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, розташованої за межами 
населеного пункту с. Щиборівка Щиборівської сільської ради Красилівського 
району (виконавець ПП “Проекція”, м. Хмельницький) та рецензію на вка-
заний звіт громадської організації “Всеукраїнська Спілка оцінювачів землі”: 

1. Продати громадянину ТЕКЕРЛЕКУ Семену Петровичу (реєстраційний 
номер облікової картки платника податків 2388410272) земельну ділянку площею 
2183,0 кв. метрів, кадастровий номер 6822789500:06:001:0071 (категорія 
земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення; цільове призначення: для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій 
та підприємств (11.03)), розташовану за межами населеного пункту с. 
Щиборівка Щиборівської сільської ради Красилівського району, за 
визначеною на підставі експертної грошової оцінки ціною в розмірі 87674,00 
(вісімдесят сім тисяч шістсот сімдесят чотири) гривні 00 копійок (без 
урахування ПДВ). 

2. Уповноважити Грабовського Андрія Володимировича, заступника ди-
ректора Департаменту – начальника управління з питань підприємництва та 
споживчого ринку Департаменту економічного розвитку, промисловості та 
інфраструктури обласної державної адміністрації, на укладення договору ку-
півлі-продажу земельної ділянки, зазначеної у пункті 1 цього розпорядження. 

3. Припинити дію договору оренди землі від 07 жовтня 2016 року, 
укладеного між Красилівською районною державною адміністрацією та Текер-
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леком С.П. (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний 
номер 31843568 від 12.10.2016, Старокостянтинівське бюро технічної 
інвентаризації, оцінки та реєстрації, Хмельницька область). 

4. Уповноважити Красилівську районну державну адміністрацію на 
укладення додаткової угоди про припинення договору оренди землі, зазна-
ченого у пункті 3 цього розпорядження, та забезпечити в установлено 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           В. Лозовий 


