ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ЧЕТВЕРТА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
08 червня 2022 року
м. Чортків

№ 1048

Про надання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського
призначення, розташованої за межами населеного пункту с. Скородинці,
Чортківського району, Тернопільської області комунальному підприємству
«Агенція місцевого економічного розвитку» в умовах воєнного стану
З метою регулювання земельних відносин та забезпечення ефективного
використання земель в умовах воєнного стану, розглянувши клопотання
директора КП «АМЕР» Стодоли М. М., відповідно до статей 12, 22, 23, 122, 791, 83, 183, 184, пунктів 24, 27 Розділу Х «Перехідні положення» Земельного
кодексу України, Закону України «Про оренду землі», з урахуванням Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного
стану» від 24.03.2022 № 2145-IX, додатку 15, пункту 18 постанови Кабінету
Міністрів України від 03.11.2021 № 1147, керуючись статтями 26, 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати комунальному підприємству «Агенція місцевого економічного
розвитку» земельну ділянку в оренду строком до 31 грудня 2022 року, площею
7,7840 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (код
згідно з КВЦПЗ 01.01), в тому числі угіддя: рілля, площею 3,8200 га (код згідно з
КВЗУ 001 01); пасовища, площею 3,9640 га (код згідно з КВЗУ 002 02), що
розташована за межами населеного пункту с. Скородині, Чортківського району,
Тернопільської області.
2. Встановити розмір орендної плати за земельну ділянку для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва на період оренди, що зазначено в
пункті 1 цього рішення, на рівні 3% від середньої нормативної грошової оцінки
одиниці площі ріллі по області, яка станом на 01.06.2022 по Тернопільській
області становить 29 035 гривень за 1 гектар площі.
3. Зобов’язати КП «АМЕР»:

3.1. укласти договір оренди вищевказаної земельної ділянки;
3.2. своєчасно сплачувати орендну плату за землю та дотримуватись умов
договору;
3.3. використовувати земельну ділянку згідно вимог Земельного кодексу
України, дотримуватись встановлених меж земельних ділянок та обмежень,
пов’язаних з встановленням земельних сервітутів та охоронних зон.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань містобудування, земельних відносин та екології.
Міський голова

Володимир ШМАТЬКО

