
СКАЛАТСЬКА MICьKA РАДА
ТЕРНОПIЛЬСЬКОi ОБЛАСТI
восъмого скликАннr[

СЪОМА СЕСLЯ

рIшЕнI Iя
Вiд 1б лютого 2022 року м 1902

Про затвердження проекту землеустрою

щодо вiдведення земельноi дiлянки
площею б,9959га кадастровий номер

б124б82 1 00 :  0 1 :  00 1 :  0269за ме} ками с.Зарубинцi

та проведення земельних торгiв з продажу

права оренди земельноi дiлянки

Вiдповiдно до статей 12, 8з, | 22, | з4| з9 Земельного кодексу УкраiЪи, cTaTTi 26

Закону УкраТни uПро мiсцеве самоврядування в УкраiЪi> , Закону Украiни кПро оренду

землi> > , Вимог щодо пiдготовки до проведення та проведення земельних торгiв для продажу

земельних дiлянок та набуття прав користування ними (оренди, суперфiцiю, емфiтевзису)

затверджених Постановою КМУ вiд22.09.2021 Ns1013, з метою забезпечення надходження

до мiського бюджету,враховуючи рекомендацii KoMicii з питань земельних вiдносин ,

природокорист} ъання , ттланування територiТ ,будiвництва та охорони природи, Скалатська

MicbKa рала
ВИРIШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо вiдведення земельноТ дiлянки
сiльськогосподарського призначення комунальноi власностi ,яку планусться за

результатами земельних торгiв передати в оренду для ведення товарного

сiльськогосподарського виробництва:загаJIьною площею 6,9959га ,кадастровий
номер б124682| 00:01:00!:0269 на територiТ ЗарубинецькоТ сiльськоТ ради (за

межами села Зарубинцi) Тернопiльськоi обл.

2. Провести земельнi торги з продажу права оренди земdльноТ дiлянки комунальноi
власностi Скаltа,гськоТ MicbKoT ради для веден} { я товарного

сiльськогосподарського виробництва площею бо9959 га кадастровий номер

6| 24682100:01:001 :0269, iнформачiя додаеться в Додатку 1 до Рiшення.

Встановити для лоту:

З. I  Iорл,tативна гроrI Iова оцiнка зепtельноТ дiлянки *  289994123 грн,

4. С',гарr,овттt: t розьriр пjlit,гI i за користування зе\ { ельноIо дi.liянкоiо cTaHoBlITb 23199,54

грн., що ск"цatд,lс 8%  iзi.{  нор] \ ,{ ативноТ грошовсlТ оцiriки земельноi дiлiянки.
5. Крок аукцiону в розмiрi | %  вiд стартового розмiру рiчноi орендноi плати

зеrlе:тьноТ дi,пянкt.l rз cyMi 231,99грн,

6. Стрсlк оренди 7 ptlKirr.



7. Сума витрат на пiдготовку лота до продажу становить 12000,00 грн.(лванадцять

тисяч гривень) та пiдлягас вiдшкодуванню переможцем аукцiону.

8. Обмеженнь у використаннi земельноi дiлянки згiдно даних ЩЗК не заресстровано.

9. Уповноважити мiського голову Савончак П.В., на пiдписання договору оренди

земельноТ дiлянки з шереможцем земельних торгiв.

10. Перiод проведення земельних торгiв не пiзнiше 90 календарних днiв з дня

прийняття даного рiшення .

11. Проект договору оренди земельноТ дiлянки Щодаток 2 до Рiшення.

12. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на комiсiю з I Iитань земельних

вiдносин , природокористування , планування територiТ,будiвництва та охорони

природи.

Мiський Петро Савончак
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лот лъ 1

земельних торгiв в електроннiй торговiй системi

ДодатокNЬ l

до рiшення ЛЪ 1902

вiд 16 rшотоrо 2022 pot< y

Назва опис

назва лота Земельна дiлянка

Прав, яке виставлr{ еться на торги Оренда

Мiсце знаходя{ ення
с.Зарубинцi Тернопiльська обл.

(за межами с.Зарубинцi)

Кадасl ровrrй ноплер
бt24682| 00:0 1 :00 1 :0269

ll",tощал l,a
6,9959

Щi;rьове гlр1.1значення 01.01 ДIя веденнrI  товарного

сiльськогосподарського виробництва

Угiддя
Землi сiльськогосподарського

призначення.

тип в"цасностi Комунальна

Об п,rежен ttяiобтяження/сервiтути Не заресстровано

Строк користування 7poKiB

Нормативна грошова оцiнка, грн
289994,2з

Crap,r ова шiна. грн
2з| 99,54

РозпrJр реtlстрачi йного внеску. грн
650,0

Розпriр гаран,гiйного внеску, грн
6959,86

Сума витрат (вилаткiв), здiйсненш<  на пiдготовку лота, що
пiдлягас вiдшкодув анlпо ГIереможцем торгiв, грн

1 2000(двацадцять тисяч гривень)

Перiол проведеннrI  торгЬ Березеньтравень

Iншi документи та матерiатrи на лот
Витяг про нормативн), грошову

Оuiчкlr.

NI iський голова Петро Савончак


