
 
 
 
 

Про продаж земельної ділянки 
ФОП Ковальчук О.А. 

 
 

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 ФОП Ковальчук О.А. 
щодо продажу земельної ділянки, враховуючи звіт про експертну грошову 
оцінку земельної ділянки, розташованої за межами населених пунктів на тери-
торії Шаровечківської сільської ради Хмельницького району (виконавець 
Земельно-аграрний центр “Карат”) та рецензію на вказаний звіт громадської 
організації “Всеукраїнська Спілка оцінювачів землі”: 

1. Продати фізичній особі-підприємцю КОВАЛЬЧУК Оксані Анатоліївні (іден-
тифікаційний номер фізичної особи – платника податків та інших обов’язкових 
платежів 2590003029) земельну ділянку площею 0,0114 га, кадастровий номер 
6825089600:03:012:2017 (категорія земель: землі промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення; цільове призначення: 11.02, 
для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості), що 
розташована за межами населених пунктів на території Шаровечківської сільської 
ради Хмельницького району, за визначеною на підставі експертної грошової 
оцінки ціною в розмірі 23308,00 (двадцять три тисячі триста вісім) грн без 
урахування ПДВ. 

2. Уповноважити ГРАБОВСЬКОГО Андрія Володимировича, заступника дирек-
тора Департаменту – начальника управління з питань підприємництва та спожив-
чого ринку Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури 
обласної державної адміністрації, на укладення договору купівлі-продажу земель-
ної ділянки, зазначеної у пункті 1 цього розпорядження. 

3. Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 02.04.2007 № 258, 
зареєстрованого Хмельницьким районним відділом Хмельницької регіональної 
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філії ДП “Центр державного земельного кадастру при Держкомземі України”, про 
що у книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі вчинено запис  
04.04.2007 за № 040774300117. 

4. Уповноважити Хмельницьку районну державну адміністрацію на укла-
дення додаткової угоди про припинення договору оренди земельної ділянки, зазна-
ченої 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. 
 
 
Тимчасово виконувач обов’язків  
голови адміністрації  Володимир КАЛЬНІЧЕНКО 


