
 
 
 
 
Про передачу в оренду земельної 
ділянки в комплексі з розташова-
ною на ній рибогосподарською техно-
логічною водоймою ФГ “Ранок” 

 
 

На підставі статей 6, 13, 21, 39 Закону України “Про місцеві державні 
адміністрації”, статей 17, 59, 122-126, частини 2 статті 134 Земельного кодексу 
України, статті 55 Закону України “Про землеустрій”, статтей 11, 14 Закону 
України “Про аквакультуру”, Закону України “Про правовий режим воєнного 
стану в Україні”, указів Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 “Про 
введення воєнного стану в Україні”, № 68/2022 “Про утворення військових 
адміністрацій”, заяви ФГ “Ранок”, зареєстрованої в обласній військовій адміні-
страції 27.06.2022 року за № 99/6371-26/2022, наданих документів та паспорта 
рибогосподарської технологічної водойми: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для рибогоспо-
дарських потреб, що знаходиться за межами населених пунктів Теофіпольської 
селищної територіальної громади Хмельницького району. 

2. Надати в оренду до 12 травня 2024 року фермерському господарству 
“Ранок” земельну ділянку в комплексі з розташованою на ній рибогосподар-
ською технологічною водоймою із земель державної власності (кадастровий 
номер 6824784500:03:005:0002) загальною площею 43,7402 га для рибогос-
подарських потреб, яка знаходиться за межами населених пунктів Теофіполь-
ської селищної ради Хмельницького району. 

3. Департаменту природних ресурсів та екології обласної державної 
адміністрації укласти договір оренди землі в комплексі з розташованою на ній 
рибогосподарською технологічною водоймою на умовах, визначених цим роз-
порядженням, встановивши орендну плату за рибогосподарську технологічну 
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водойму відповідно до Методики визначення розміру плати за використання на 
умовах оренди частини рибогосподарського водного об’єкта, рибогосподар-
ської технологічної водойми, затвердженої наказом Міністерства аграрної 
політики та продовольства України від 14.01.2014 № 11, та орендну плату за 
земельну ділянку у розмірі 12% нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки, передбаченому Податковим кодексом України та Законом України 
“Про оренду землі”, та забезпечити його погодження з центральним органом 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері водного господ-
дарства.  

4. ФГ “Ранок” забезпечити в установленому порядку реєстрацію права 
оренди земельної ділянки в комплексі з розташованою на ній рибогосподар-
ською технологічною водоймою, зазначеної у пункті 2 цього розпорядження. 

5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної 
державної адміністрації від 18.03.2021 № 304/2021-р “Про передачу в оренду 
земельної ділянки в комплексі з розташованою на ній рибогосподарською 
технологічною водоймою ФГ “Ранок“. 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Начальник обласної військової  
адміністрації           Сергій ГАМАЛІЙ 


