
 
 
 
 

Про укладення договору оренди 
рибогосподарської технологічної 
водойми 

 
 

На підставі статей 6, 13, 21, 39 Закону України “Про місцеві державні 
адміністрації”, статей 17, 59, 122-126, 134 Земельного кодексу України, статей 11, 
14 Закону України “Про аквакультуру”, розглянувши заяву директора ТОВ “СГП 
“Агропромтехніка”, зареєстровану в обласній державній адміністрації 
01.02.2019 року за № 99/771-11-26/2019, надані документи та паспорт рибогос-
подарської технологічної водойми: 

1. Департаменту природних ресурсів та екології облдержадміністрації: 
1) укласти додаткову угоду на розірвання договору оренди землі від 

09 серпня 2007 року № 287, зареєстрованого у Хмельницькому районному 
відділі Хмельницької регіональної філії ДП “Центр державного земельного 
кадастру при Держкомземі України” 09 серпня 2007 року за № 04077430083; 

2) укласти договір оренди рибогосподарської технологічної водойми до 
09 серпня 2056 року з товариством з обмеженою відповідальністю “Сільсько-
господарське підприємство “Агропромтехніка” у комплексі із земельною 
ділянкою водного фонду загальною площею 165,8312 га із земель державної 
власності (кадастровий номер 6825083900:03:001:0002) для рибогосподарських 
потреб, яка знаходиться за межами населених пунктів на території Малашо-
вецької сільської ради Хмельницького району, встановивши орендну плату за 
рибогосподарську технологічну водойму відповідно до Методики визначення 
розміру плати за використання на умовах оренди частини рибогосподарського 
водного об’єкта, рибогосподарської технологічної водойми, затвердженої на-
казом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 14.01.2014 
№ 11, та орендну плату за земельну ділянку у розмірі, передбаченому Подат-
ковим кодексом України та Законом України “Про оренду землі”, та забез-
печити його погодження з центральним органом виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері водного господарства.  
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2. ТОВ “СГП “Агропромтехніка” забезпечити в установленому порядку 
реєстрацію додаткової угоди на розірвання договору оренди земельної ділянки 
від 09.08.2007 року № 287, зареєстрованого у Хмельницькому районному 
відділі Хмельницької регіональної філії ДП “Центр державного земельного 
кадастру при Держкомземі України” 09 серпня 2007 року за № 04077430083, 
та реєстрацію права оренди рибогосподарської технологічної водойми, зазна-
ченої у підпункті 2) пункту 1 цього розпорядження. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації           В. Лозовий 


