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УКРАЇНА
Воловецька селищна рада
Закарпатської області

Сімнадцята сесія шостого скликання
Р І Ш Е Н Н Я

28.03.2012р.  № 350                                                               смт.Воловець

Про надання земельної ділянки в оренду 
гр. Яремчук Михайлу Михайловичу та
гр. Яремчук Мирославу Михайловичу
для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі (для будівництва та обслуговування 
кафе з магазином).

Розглянувши заяву гр. Яремчук Михайла Михайловича, мешк, смт. Воловець, вул. Пушкіна, 10 кв. 25, Яремчук Мирослава Михайловича, мешк, смт. Воловець, вул. Карпатська, 25 кв. 24, з метою надання в оренду земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для будівництва та обслуговування кафе з магазином), керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей  118, 123, 124, 134 та пункту 12 розділу Х „Перехідні положення” Земельного кодексу України, Воловецька селищна рада  вирішила:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право користування на земельну ділянку (в оренду) гр. Яремчук Михайла Михайловича, мешк, смт. Воловець, вул. Пушкіна, 10 кв. 25, Яремчук Мирослава Михайловича, мешк, смт. Воловець, вул. Карпатська, 25 кв. 24 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для будівництва та обслуговування кафе з магазином)  за адресою Закарпатська область Воловецький район смт. Воловець, вул. Карпатська, 125.
2. Надати  гр. Яремчук Михайлу Михайловичу, мешк, смт. Воловець, вул. Пушкіна, 10 кв. 25, Яремчук Мирославу Михайловичу, мешк, смт. Воловець, вул. Карпатська, 25 кв. 24 в оренду терміном 4 (чотири) роки  земельну  ділянку площею 0,0375 га,  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для будівництва та обслуговування кафе з магазином).
3.Встановити орендну плату за використання земельної ділянки несільськогосподарського призначення гр. Яремчук Михайлу Михайловичу, мешк, смт. Воловець, вул. Пушкіна, 10 кв. 25, Яремчук Мирославу Михайловичу, мешк, смт. Воловець, вул. Карпатська, 25 кв. 24 у розмірі десяти відсотків від нормативної грошової оцінки, відповідно до статті 21 Закону України «Про оренду землі».
            4. Гр. Яремчук Михайлу Михайловичу, мешк, смт. Воловець, вул. Пушкіна, 10 кв. 25, Яремчук Мирославу Михайловичу, мешк, смт. Воловець, вул. Карпатська, 25 кв. 24  на протязі двох місяців оформити договір оренди земельної ділянки. Орендну плату вносити щомісяця на розрахунковий рахунок Воловецької селищної ради не пізніше 15 числа слідуючого за звітним місяцем. Приступити до використання земельної ділянки після державної реєстрації договору оренди.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючу комісію з питань земельних відносин, архітектури, будівництва, та розвитку населених пунктів.
 

   Селищний  голова                                                                           В.В.Панасович



