ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
10.01.2019

№ 18/А-2019

Про надання товариству з обмеженою
відповідальністю «УКРТАУЕР» в оренду
земельної ділянки
Відповідно до статей 17, 93, 122-126, 134 Земельного кодексу України,
Закону України «Про оренду землі», пунктів 4,7 розділу ІІ «Прикінцеві та
перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та
комунальної власності», статей 6, 13, 21 Закону України «Про місцеві
державні адміністрації», враховуючи, що земельна ділянка зареєстрована в
Державному земельному кадастрі (витяг з Державного земельного кадастру
про земельну ділянку від 6 грудня 2018 року № НВ-5107155392018) та право
державної власності на земельну ділянку зареєстровано в Державному
реєстрі речових прав на нерухоме майно (інформаційна довідка 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 6
грудня 2018 року № 148392236), розглянувши заяву товариства з обмеженою
відповідальністю «УКРТАУЕР» від 26 грудня 2018 року № Т1-188750-ю/л:
1. Надати товариству з обмеженою відповідальністю «УКРТАУЕР» в
оренду
на
49
років
земельну
ділянку
(кадастровий
номер
5123582800:01:002:0160) площею 0,0073 га із земель промисловості,
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення для
розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій, розташовану
за адресою: Одеська область, Миколаївський район, Настасіївська сільська
рада.
2. Доручити Миколаївській районній державній адміністрації:
від імені Одеської обласної державної адміністрації укласти договір
оренди земельної ділянки з товариством з обмеженою відповідальністю
«УКРТАУЕР», встановивши річну орендну плату за земельну ділянку

відповідно до вимог чинного законодавства з урахуванням нормативної
грошової оцінки та у разі необхідності вносити зміни до цього договору;
до 10 лютого 2019 року поінформувати Департамент економічної
політики та стратегічного планування Одеської обласної державної
адміністрації про виконання розпорядження з доданням копії укладеного
договору оренди земельної ділянки.
3. Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРТАУЕР»:
3.1. Виконувати обов’язки землекористувача згідно з вимогами
статті 96 Земельного кодексу України.
3.2. Використовувати земельну ділянку з дотриманням законодавства
України.
3.3. Здійснити відповідні заходи щодо оформлення прав на земельну
ділянку відповідно до статей 125, 126 Земельного кодексу України.
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
голови обласної державної адміністрації (економічні питання).
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