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XIV ЧЕРГОВА СЕСІЯ
VII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від «04» липня 2017 року

Про передачу в оренду не витребуваних
пайових земель ПП «Ротен»
Розглянувши лист-звернення ПП «Ротен» за вхідним № 139 від 17.05.2017 року,
щодо врегулювання питання передачі в оренду не витребуваних земельних ділянок власників
земельних часток (паїв) на території Бишківської сільської ради, з метою раціонального
використання земель пайового фонду, вжиттям заходів по боротьбі із забур’яненістю їх та
залученням коштів до місцевого бюджету за їх використання, відповідно до ст. 10,12.124
Земельного Кодексу України, ст. 13 ЗУ « Про порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», ст. 19 ЗУ «Про оренду землі», ст.
1277 Цивільного кодексу України, сесія Бишківської сільської ради
ВИРІШИЛА:
1. Надати в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
земельні частки (паї) померлих громадян, які розташовані на території Бишківської
сільської ради Жовківського району Львівської області, загальною площею 19,4751 га,
з яких 19,4751 га. – рілля, ПП «Ротен» терміном на 1 рік або до моменту державної
реєстрації права власності спадкоємців на земельні ділянки, але в будь-якому разі до
моменту державної реєстрації права власності спадкоємця на таку земельну ділянку, з
умовою внесення змін у списки померлих власників земельних часток (паїв) у зв’язку
із оформленням спадкоємцями права власності на земельні ділянки. (список померлих
громадян – додаток № 1);
2. Встановити ставку орендної плати за не витребувані паї в розмірі 8 % від нормативної
грошової оцінки земельних ділянок, враховуючи коефіцієнт індексації;
3. Укласти з ПП «Ротен», в особі директора директора Чалик Олега Ярославовича
договір оренди на не витребувані паї та провести його державну реєстрацію в
законному порядку;
4. У разі виготовлення власниками земельних часток (паїв) правовстановлюючих
документів на земельні ділянки в порядку, встановленому чинним законодавством, до
Договору за зверненням громадян вноситься зміни в частині зменшення площі
земельних часток (паїв), що передані в Оренду.
5. Контоль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань оподаткування бюджету та фінансів і з питань в галузі будівництва, охорони
навколишнього середовища та регулювання земельних відносин, транспорту і зв’язку.
Сільський голова

Наталія Бейзик

