
УКРАЇНА
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ № 1074

17 липня 2020 року      39 сесія 7 скликання

Про передачу в оренду ПрАТ «Будматеріали»  земельної ділянки

Заслухавши  інформацію  Лука-Мелешківського  сільського  голови  Сича
В.М., враховуючи висновок постійної комісії Лука-Мелешківської сільської ради
з  питань  планування,  фінансів,  бюджету  та  соціально-економічного  розвитку,
розглянувши подані документи, на підставі ст.ст.12, 19, 65, 66, 79-1, 93, 116, 122,
123, 124-126 Земельного кодексу України, Закону України «Про оренду землі»,
Наказу Державного комітету України із земельних ресурсів № 548 від 23.07.2010
(із  змінами)  «Про  затвердження  Класифікації  видів  цільового  призначення
земель» та керуючись ст.25, п.34 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» сільська рада,

ВИРІШИЛА:
1. Передати Приватному акціонерному товариству «БУДМАТЕРІАЛИ» (код

ЄДРПОУ: 06959287, адреса місцезнаходження: вул. Д. Нечая, буд. 55, м.
Вінниця) в оренду земельну ділянку площею 4,5500 га, яка розташована в
с.  Лука-Мелешківська,  Вінницький  р-н,  Вінницька  обл.  (за  межами
населеного  пункту),  кадастровий  номер  0520682000:01:007:0128  для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та
споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами, терміном
на 1 (один) рік 4 (чотири) місяці.

2. На період будівництва об’єкта встановити орендну плату за користування
земельною  ділянкою  у  розмірі  3  %  від  нормативно  грошової  оцінки
земельної ділянки,  що в грошовому виразі  становить 144 188 (сто сорок
чотири тисячі сто вісімдесят вісім) гривень 19 копійок.

3. На  період  використання  земельної  ділянки  встановити  орендну  плату  у
розмірі  3  %  від  нормативно  грошової  оцінки  земельної  ділянки,  що  в
грошовому виразі становить 346 051 (триста сорок шість тисяч п’ятдесят
одна) гривня 65 копійок.

4. Доручити Лука-Мелешківському сільському голові Сичу В. М. підписати
договір оренди землі згідно умов (Додаток 1).

5. Приватному  акціонерному  товариству  «БУДМАТЕРІАЛИ»
використовувати земельну ділянку у відповідності до вимог законодавства.

6. Контроль за  виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань  планування,  фінансів,  бюджету  та  соціально-економічного
розвитку.

Сільський голова                                                                 Володимир Сич



Додаток 1
до рішення № 1074  39 сесії Лука-
Мелешківської  сільської  ради  7
скликання від 17.07.2020

Умови, обов’язкові до включення в договір оренди землі:
1. Освоєти  земельну  ділянку  (виконати  будівництво  об’єкту  щодо

розроблення  Іванівського  родовища  суглинків)  кадастровий  №
0520682000:01:007:0128 впродовж строку дії договору оренди землі.

2. При реалізації  переважного права на продовження договору оренди
землі на новий строк ставка орендної плати не може бути нижчою 12
% від нормативно грошової оцінки земельної ділянки.

3. Впродовж  дії  договору  оренди  землі  утворити  на  території  Лука-
Мелешківської  сільської  ради  відокремлений  підрозділ  ПрАТ
«БУДМАТЕРІАЛИ»  для  забезпечення  організації  належного
оформлення  трудових  відносин  працівників,  що  задіяні  на  роботах
Іванівського родовища суглинків, з метою сплати ПДФО, екоподатку
та рентної плати до місцевого бюджету Лука-Мелешківської сільської
ради.

Сільський голова                                                                       Володимир
Сич


