
 

  

 

              

УКРАЇНА 

Н А Д В І Р Н Я Н С Ь К А    М І С Ь К А    Р А Д А  

І В А Н О - Ф Р А Н К І В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І 

восьмого скликання 

(десята сесія) 
 

РІШЕННЯ  
 

від 01 липня 2021 року                         м. Надвірна 

№ 456-10/2021 

 

Про продаж через земельні торги 

(аукціон) права оренди земельної 

ділянки площею 0,7000 га в межах 

населеного пункту с. Парище на                    

вул. Набережна для розміщення цеху для 

переробки м’яса та організацію 

земельних торгів 

Розглянувши документацію, розроблену Парищенською сільською радою, на 

земельну ділянку площею 0,7000 га в межах населеного пункту с. Парище на                                

вул. Набережна для розміщення цеху для переробки м’яса для продажу права оренди цієї 

земельної ділянки через земельні торги (аукціон), договір про підготовку лоту до 

проведення та організацію і проведення земельних торгів у формі аукціону від 22.03.2017, 

що укладений між Парищенською сільською радою та товарною біржею «ЗАХІДНА-

УНІВЕРСАЛЬНА», керуючись рішенням Надвірнянської міської ради від 26.11.2020 «Про 

початок реорганізації сільських рад шляхом приєднання до Надвірнянської міської ради», 

ст.26, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.12, 128-134 

Земельного кодексу України, враховуючи висновок постійної депутатської комісії міської 

ради з питань землекористування та земельних відносин, міська рада 

в и р і ш и л а : 

1. Провести земельні торги (аукціон) з продажу права оренди земельної ділянки 

площею 0,7000 га для розміщення цеху для переробки м’яса в межах населеного пункту                         

с. Парище на вул. Набережна (кадастровий №2624084601:02:001:0046), за рахунок земель 

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення 

комунальної власності. 

2. Встановити стартовий розмір річної орендної плати 6% від нормативно-грошової 

оцінки земельної ділянки, вказаної в п. 1 цього рішення, в сумі 22364,41 грн. (двадцять дві 

тисячі триста шістдесят чотири гривні 41 копійка) та встановити крок земельних торгів у 

розмірі 0,5% (нуль цілих п’ять десятих відсотка) стартової ціни (лота) продажу права 

оренди земельної ділянки, що становить 111,82 грн. (сто одинадцять гривень 82 копійки). 

3. Встановити термін оренди земельної ділянки, вказаної в п. 1 цього рішення, 25 

(двадцять п’ять) років. 

4. Визначити виконавцем послуг щодо виконання земельних торгів(аукціону) з 

продажу права оренди земельної ділянки площею 0,7000 га для розміщення цеху для 

переробки м’яса в межах населеного пункту с. Парище на вул. Набережна (кадастровий 



№2624084601:02:001:0046) – товарну біржу «ЗАХІДНА-УНІВЕРСАЛЬНА»                               

(вул. Горбачевського, 6, місто Івано-Франківськ, код ЄДРПОУ 35022850), про що укласти 

відповідний договір. 

5. Земельні торги (аукціон) з продажу земельної ділянки провести в порядку, 

визначеному ст.137-139 Земельного Кодексу України, у приміщенні Надвірнянської міської 

ради в серпні-вересні 2021р. 

6. Уповноважити Надвірнянського міського голову Андрійовича З.М. на 

укладення/підписання договору оренди земельної ділянки, вказаної в п. 1 цього рішення, 

яка виставляється на земельні торги(аукціон), із переможцем земельних торгів. 

7. Переможцю земельних торгів (аукціону) відшкодувати винагороду виконавцю 

земельних торгів (аукціону) за організацію та проведення земельних торгів(аукціону) та 

усіх витрат ТБ «ЗАХІДНА-УНІВЕРСАЛЬНА» на оформлення документації для підготовки 

земельної ділянки до земельних торгів (аукціону). 

6.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з 

питань землекористування та земельних відносин (голова комісії Туєшин О.В.). 

 

 

 

Міський голова                                                                         Андрійович З.М. 


