
 

 
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 

4 сесія                                      VІІІ скликання 

 

ПРОЄКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

 

29 січня 2021 року                                                                             № 4-__/VIІI 

 

 

Про проведення повторних земельних торгів (аукціону)  

з продажу права оренди земельної ділянки 

 

Відповідно до пункту п. 34 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, статей 12, 134-138 Земельного кодексу України, статті 16 Закону 

України «Про оренду землі»,  а також врахувавши рекомендації комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, благоустрою та охорони навколишнього середовища, сільська рада  

В И Р І Ш И Л А : 

 1. Провести організацію земельних торгів (аукціону) з продажу права 

оренди на земельну ділянку площею 0,8055 га кадастровий номер – 

7124985200:02:005:0803, цільове призначення – для іншого 

сільськогосподарського  призначення (код КВЦПЗ – 01.13), яка розташована  в 

адміністративних межах Руськополянської сільської ради, в межах 

населеного пункту с. Руська Поляна, вул. Пальохи, за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

 2. Виконавцем повторних торгів (аукціону) з продажу права оренди 

на земельну ділянку, яка зазначена в пункті 1 даного рішення  залишити ТОВ 

«Контакт-Сервіс». 

 3. Встановити умови продажу права оренди земельної ділянки, 

зазначеної в пункті 1 даного рішення: 

             3.1. стартову ціну в розмірі 12 (дванадцять) % від нормативної 

грошової оцінки, що складає (…) (…) грн. … коп., річної орендної плати; 

3.2. строк оренди земельної ділянки 7 (сім) років; 

3.3. крок торгів у розмірі 0,5 (нуль цілих п’ять десятих) % стартового 

розміру річної орендної плати, що становить … (…) грн. … коп.; 

3.4. використання земельної ділянки за цільовим призначенням; 

3.5. забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони 



навколишнього природного середовища при використанні земельної ділянки; 

3.6. учаснику, що став Переможцем торгів (аукціону) відшкодувати 

витрати, здійснені на підготовку лоту до проведення земельних торгів, та 

витрати пов’язані із організацією та проведенням земельних торгів (аукціону) 

відповідно до чинного законодавства України. 

 4.   Уповноважити Руськополянського сільського голову підписати (у 

разі проведення земельних торгів (аукціону) протокол земельних торгів у 

формі аукціону. 

 5. Уповноважити Руськополянського  сільського голову на 

підписання з виконавцем торгів договору щодо проведення торгів (аукціону) 

та з переможцем торгів (аукціону) договору оренди землі на земельну 

ділянку даного рішення та додатки до договору оренди. 

    6.   Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, благоустрою та охорони навколишнього 

середовища. 

 

               Сільський голова                                            Олег ГРИЦЕНКО 



 


