ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
04.02.2020

№

70

Про припинення товариству з додатковою відповідальністю „СТЕБЛІВСЬКА
БАВОВНЯНА ПРЯДИЛЬНО-ТКАЦЬКА ФАБРИКА“ права користування на
умовах оренди земельною ділянкою та надання БЛАГОДІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ
,,КИЇВСЬКИЙ ЕКО-ТЕХНОКРАТИЧНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ,,ДІМАЙ“
в оренду земельної ділянки для будівництва та обслуговування об’єктів
рекреаційного призначення
Відповідно до пункту 2 статті 21, статті 41 Закону України ,,Про місцеві
державні адміністрації“, пункту ,,а“ статті 17, статей 120, 122, 123, 124, абзацу
другого частини другої статті 134, пункту ,,е“ статті 141 Земельного кодексу
України, статті 31 Закону України ,,Про оренду землі“, враховуючи витяг
з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 25.10.2019
№ НВ-7112515042019 та інформацію з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного
реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого
майна щодо об’єкта нерухомого майна від 21.01.2020 № 197091552,
розглянувши клопотання БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ,,КИЇВСЬКИЙ ЕКОТЕХНОКРАТИЧНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ,,ДІМАЙ“ від 05.11.2019 № 16:
1. Припинити товариству з додатковою відповідальністю „СТЕБЛІВСЬКА
БАВОВНЯНА ПРЯДИЛЬНО-ТКАЦЬКА ФАБРИКА“ право користування на
умовах оренди земельною ділянкою площею 1,8000 га кадастровий номер
7122555500:07:001:0147 (землі рекреаційного призначення), що знаходиться
в адміністративних межах Стеблівської селищної об’єднаної територіальної
громади Корсунь-Шевченківського району Черкаської області, за межами
населених пунктів, для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного
призначення.
2. Корсунь-Шевченківській районній державній адміністрації укласти
додаткову угоду про розірвання договору оренди земельної ділянки
від 07.08.2007, зареєстрованого в Державному реєстрі земель за
№ 0407788000009, право на оренду земельної ділянки площею 1,8000 га на
підставі якого зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме
майно 13.01.2020 за № 35053916.
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3. Надати
БЛАГОДІЙНІЙ
ОРГАНІЗАЦІЇ
,,КИЇВСЬКИЙ
ЕКОТЕХНОКРАТИЧНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ,,ДІМАЙ“ земельну ділянку
площею 1,8000 га, кадастровий номер 7122555500:07:001:0147 (землі
рекреаційного призначення), що знаходиться в адміністративних межах
Стеблівської селищної об’єднаної територіальної громади КорсуньШевченківського району Черкаської області, за межами населених пунктів,
в оренду на 10 років для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного
призначення.
4. Корсунь-Шевченківській районній державній адміністрації укласти
договір оренди земельної ділянки в установленому законодавством порядку.
5. БЛАГОДІЙНІЙ
ОРГАНІЗАЦІЇ
,,КИЇВСЬКИЙ
ЕКОТЕХНОКРАТИЧНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ,,ДІМАЙ“ використовувати
земельну ділянку за цільовим призначенням.
6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови
Черкаської обласної державної адміністрації Карманніка Романа та
Департамент агропромислового розвитку Черкаської обласної державної
адміністрації.
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