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Про затвердження технічної 
документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в натурі 
(на місцевості) ФОП Ребрику 
Віктору Михайловичу та надання 
в оренду земельних ділянок на 
території Кибинської сільської 
ради 
 
          Відповідно до статей 2, 6, 13, 21, 41 Закону України «Про місцеві 
державні адміністрації», статей 13, 20, 22, 25, 55 Закону України «Про 
землеустрій», статей 3, 5, 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі 
(на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», статей 
6, 21, 31, 32, 34 Закону України «Про оренду землі», статей 17, 22, 79-1, 116, 
Земельного кодексу України, пункту 12 постанови Кабінету Міністрів України 
від 04.02.2004 № 122 «Про організацію робіт та методику розподілу земельних 
ділянок між власниками земельних часток (паїв)», розглянувши заяву ФОП 
Ребрика Віктора Михайловича та технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) за 
рахунок невитребуваних земельних часток (паїв), враховуючи рішення 
засідання районної комісії з розгляду питань у сфері земельних відносин 
(протокол від 29.08.2018 року № 9): 

 1. Затвердити ФОП Ребрику Віктору Михайловичу технічну 
документацію із землеустрою щодо відновлення (встановлення) меж 10 
(десяти) земельних ділянок в натурі (на місцевості) за рахунок невитребуваних 
земельних часток (паїв) загальною площею 26,8716  га, які знаходяться у нього 
в користуванні на території Кибинської сільської ради Миргородського району 
Полтавської області, за межами населених пунктів для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ – 01.01), згідно з додатком. 
 2. Надати в оренду ФОП Ребрику Віктору Михайловичу 10 (десять) 
земельних ділянок згідно з додатком, зазначеним в пункті 1 цього 
розпорядження, за рахунок невитребуваних земельних часток (паїв) загальною 
площею 26,8716  га, які розташовані на території Кибинської сільської ради 
Миргородського району Полтавської області, терміном на 7 років (або до 



моменту отримання власниками документів, що посвідчують право власності 
на земельні ділянки) для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва. 

4. Встановити орендну плату за земельні ділянки за рахунок 
невитребуваних земельних часток (паїв), вказаних в пункті 1 цього 
розпорядження, в розмірі 12 відсотків від їх нормативної грошової оцінки. 

5. ФОП Ребрику Віктору Михайловичу: 
укласти з Миргородською районною державною адміністрацією 10 

(десять) договорів оренди земельних ділянок, вказаних в додатку цього 
розпорядження, за рахунок невитребуваних земельних часток (паїв) протягом 
одного місяця з моменту прийняття цього розпорядження та забезпечити 
державну реєстрацію права оренди земельних ділянок згідно чинного 
законодавства; 

використовувати земельні ділянки за рахунок невитребуваних земельних 
часток (паїв) у відповідності до вимог чинного законодавства та умов 
договорів; 

після закінчення терміну користування, земельні ділянки повернути у 
стані, придатному для використання за призначенням. 

6. Рекомендувати відділу у Миргородському районі Головного управління 
Держгеокадастру у Полтавській області внести відповідні зміни в земельно-
облікові документи.   
 
 
 
            Голова 
 районної державної 
        адміністрації                                                                         Ю. КОВАЛЕНКО  
         
                                                                                 
                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  Додаток  
до розпорядження  голови  
Миргородської районної                                
державної адміністрації 

                                                                                 17.09.2018   №  332 
 
 
 

Список  
невитребуваних земельних часток (паїв), які знаходяться в користуванні  

ФОП Ребрика Віктора Михайловича на території Кибинської сільської ради, на 
які затверджується технічна документація із землеустрою, та які  

надаються в оренду 
 
 

 
 
 

Начальник відділу агропромислового 
розвитку райдержадміністрації                                                 Ю.П.Головко 
 

№ п/п Площа, га Кадастровий номер 
1. 2,8221 5323282800:00:002:0346 
2. 2,8220 5323282800:00:002:0344 
3. 2,9437 5323282800:00:002:0345 
4. 2,8209 5323282800:00:002:0347 
5. 2,1313 5323282800:00:002:0338 
6. 2,9530 5323282800:00:002:0343 
7. 2,8500 5323282800:00:002:0342 
8. 3,3896 5323282800:00:002:0341 
9. 3,4331 5323282800:00:002:0340 
10. 0,7059 5323282800:00:002:0339 

               Всього:    26,8716  
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