
У К Р А Ї Н А                   

Л У К А- М ЕЛ ЕШ К І В СЬ К А  СІ Л Ь СЬ К А  Р А Д А

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ     ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ №   12 17

09 жовтня 2020 року                                                                  42 сесія  7 скликання            

Відповідно  до  протоколу  засідання  постійної  Комісії  з  врегулювання
земельних відносин  Луко-Мелешківської  сільської  ради,  01.03.2019 № 34,
статей  15-1,  22,23,  79-1,  122,  123 135-139  Земельного  кодексу  України,
керуючись  пунктом  34  частини  першої  статті  26  Закону  України  «Про
місцеве самоврядування в Україні», сільська  рада  

ВИРІШИЛА:
1. Внести  земельну  ділянку  сільськогосподарського  призначення

комунальної власності до переліку земельних ділянок, права оренди на
яку  може  бути  реалізовано  на  земельних  торгах,  розташована
Вінницька  область,  Вінницький  район,  Іванівська  сільська  рада,
земельну  ділянку  Землі  запасу  (земельні  ділянки  кожної  категорії
земель,  які  не  надані  у  власність  або  користування  громадянам  чи
юридичним  особам)  площею  32,3  га.,  кадастровий  номер
0520682000:01:007:0060.

2. Встановити  стартову  ціну  за  користування  земельною  ділянкою  у
розмірі 12 відсотка від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

3. Встановити термін оренди 7 (сім) років.
4. Встановити крок земельних торгів з продажу права оренди земельної

ділянки  в  розмірі  0,5  (нуль  цілих  п’ять  десятих)  відсотка  стартової
плати за користування земельною ділянкою.

5. Продати переможцю земельних торгів право оренди земельної ділянки
на умовах користування земельними ділянками, затвердженого згідно
додоатку 1 до цього рішення.

6. Переможцю земельних торгів безпосередньо в день проведення торгів
укласти договір оренди земельної ділянки.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійно комісію з

Про  внесення  земельної  ділянки
сільськогосподарського  призначення  комунальної
власності до переліку права оренди на яку може бути
реалізовано на земельних торгах 



питань містобудування,  будівництва,  земельних відносин та охорони
природи  (Юрченко В.В.). 

Сільський голова В.М.Сич
                                                  Додаток 1

до рішення 41сесії 7 скликання
Лука-Мелешківської сільської ради

від 02 жовтня  2020 року  № 1102

УМОВИ
Користування земельною ділянкою, права оренди якою набуте на
земельних торгах, для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва, яка розташована за межами населеного пункту, на

території Вінницький район, Іванівська сільська, Вінницької області

1. Земельна  ділянка  для  ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва  комунальної  власності  площею  32,3  га.,  з  кадастровим
номером  0520682000:01:007:0060 яка  розташована  за  межами
населеного пункту, на території Вінницький район, Іванівська сільська,
Вінницької області, передається переможцю земельних торгів в оренду
терміном  на  7  (сім)  років  для  товарного  сільськогосподарського
виробництва.

2. Гарантійний внесок, сплачений  переможцем торгів до їх проведення (у
розмірі  30  відсотків  стартового  розміру  річної  орендної  плати  за
користування земельними ділянками), зараховується до річної орендної
плати  за  перший  рік  користування  земельними  ділянками,
встановленою за результатами торгів.

3. Річна  орендна  плата  за  перший  рік  користування  земельними
ділянками  підлягає  сплаті  переможцем  торгів  не  пізніше  трьох
банківських днів з дня укладення відповідних договорів оренди землі.

4. Право  оренди  на  земельну  ділянку  виникає  у  переможця  земельних
торгів  після  підписання  акту  приймання  передачі  та  державної
реєстрації  права  оренди  земельної  ділянки  за  умови  сплати
переможцем  земельних  торгів  річної  орендної  плати  за  перший  рік
користування земельною ділянкою.

5. У  разі  несплати  у  встановлений  законодавством  строк  коштів  за
договором  оренди  землі,  результати  земельних  торгів  можуть  бути
анульовані.  При  цьому  гарантійний  внесок  переможцю  торгів  не
повертається.

6. Право  користування  земельною  ділянкою  може  бути  припинено
відповідно до статей 141, 143 Земельного кодексу України.



Сільський голова В.М.Сич


