
        

 

 

 

УКРАЇНА 
 

САФ’ЯНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ  
 

П’ЯТА  СЕСІЯ 
 

РІШЕННЯ 

  

 25 лютого 2021 року           №269 -VIII 

 

 Про  затвердження гр. Градеску Віктору 

Петровичу проекту землеустрою щодо   

відведення земельної ділянки у 

довгострокову оренду  терміном 49 

(сорок дев'ять) років для ведення 

товарного сільськогосподарського 

виробництва в селі Кислиця 

Ізмаїльського району Одеської області 

вул. Миру № 65-г (за межами населеного 

пункту) 

 

         Відповідно до  ст. 26,33 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, 

керуючись ст. 12, 40,118,121,122,134  Земельного Кодексу України,  Закону України «Про 

Державний Земельний Кадастр» та Законом України «Про Державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень», розглянувши заяву гр..  України  Градеско В. П.  

про затвердження проекту землеустрою щодо   відведення земельної ділянки у 

довгострокову оренду  терміном 49 (сорок дев’ять)років    для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва  в селі Кислиця Ізмаїльського району Одеської 

області вул. Миру № 65-г (за межами населеного пункту),  Сафянівська сільська рада 

Ізмаїльського району Одеської області  

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити  проект землеустрою щодо   відведення земельної ділянки у 

довгострокову оренду  терміном 49 (сорок дев'ять) років гр..Градеску Віктору Петровичу 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за адресою: Одеська область, 

Ізмаїльський район, с. Кислиця, вулиця  Миру, № 65-г кадастровий номер 

5122082900:01:001:0686  загальною площею 0,0905 га  
 

2. Передати земельну ділянкуу довгострокову оренду  терміном на  49 (сорок дев'ять) 

років гр..Градеску Віктору Петровичу для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, с. Кислиця, вулиця  Миру, 

№ 65-г кадастровий номер 5122082900:01:001:0686  загальною площею 0,0905 га. 
 

3. Встановити річну орендну плату у розмірі 11% від нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки. 
 

4. Відділу земельних ресурсів та екології виконавчого комітету Саф’янівської 

сільської ради   підготувати та подати на підписання сільському голові договір оренди 



земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за 

адресою: Одеська область Ізмаїльський район  с. Кислиця, вулиця  Миру, № 65-г 

кадастровий номер 5122082900:01:001:0686  загальною площею 0,0905 га. 
 

5. Зобов’язати гр. Градеска Віктора Петровича зареєструвати договір оренди 

земельної ділянки у відповідності до вимог Закону України Про Державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» 
 

6. Контроль за виконанням дійсного  рішення покласти на  постійну депутатську 

комісію з питань регулювання земельних відносин, екології та перспективного 

планування. 
 

 

 

Саф’янівськийсільський голова                                                          Наталія ТОДОРОВА  


