
УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ № 655

21 серпня 2019 року                                                              26 сесія 7 скликання
c. Лука-Мелешківська

Про поновлення договору оренди землі 
Розглянувши звернення Генерального директора ТОВ «Аграна Фрут Лука»,

(Є.  Чепернатий),  подані матеріали та документи,  враховуючи висновок комісії  з
врегулювання земельних відносин Луко-Мелешківської сільської ради,  на підставі
ст.ст.12, 19, 65, 66, 93,  122, 124, 134 Земельного кодексу України, ст.33 Закону
України «Про оренду землі», Наказу № 548 від 23.07.2010 (із змінами) Державного
комітету  України  із  земельних  ресурсів  (зареєстрований  в  Міністерстві  юстиції
України 01.11.2010 за № 1011/18306) та керуючись п.34 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада 

ВИРІШИЛА:
1. Поновити  договір  оренди  землі  №  б/н  від  07.04.2019  (зареєстрований  у

Вінницькій регіональній філії Державного підприємства «Центр Державного
земельного  кадастру  при  Державному  комітеті  України  по  земельних
ресурсах», про що у державному реєстрі земель вчинено запис від 19.10.2009
за № 040903400002).

2. Встановити,  що  об’єктом  оренди  є  земельна  ділянка  площею  1,8307  га,  з
кадастровим  №  0520682803:02:009:0028,  з  цільовим  призначенням:  для
розміщення  та  експлуатації  основних,  підсобних і  допоміжних будівель  та
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (код
цільового  призначення  згідно  Класифікатора:  11.02)  та  земельна  ділянка
площею  0,4892  га,  з  кадастровим  №  0520682803:02:008:0113,  з  цільовим
призначенням: підприємств іншої промисловості (код цільового призначення
згідно Класифікатора: 3.1.5).

3. Встановити, що строк оренди становить 10 (десять) років.
4. Орендну  плату  встановити  у  розмір  12  (дванадцять)  %  від  нормативної

грошової  оцінки  земельної  ділянки,  яка  становить  для  земельної  ділянки
кадастровий № 0520682803:02:009:0028 – 237292,07 (двісті тридцять сім тисяч
двісті  дев’яносто  дві  )  гривні  07  (сім)  копійок  в  один  рік,  для  земельної
ділянки кадастровим № 0520682803:02:008:0113 – 202399,50 (двісті дві тисячі
триста дев’яносто дев’ять тисяч) гривень 50 (п’ятдесят) копійок.

5. Доручити  Лука-Мелешківському  сільському  голові  підписати  додаткову
угоду про поновлення договору оренди землі № б/н від 07.04.2009.

6. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  виконавчий  комітет
сільської ради.

Сільський голова                                                                 Володимир Сич


