Україна
Яремчанська міська рада Івано-Франківської області
Шосте скликання
(десята сесія)

РІШЕННЯ

від 29. 03. 2012 року

№ 193 – 10/2012

м. Яремче

Про внесення змін та доповнень
до рішення міської ради від 11.12.2008 р.
№ 294-21/2008 «Про затвердження Положень
“Про оренду земельних ділянок”
та „Про ставки, порядок їх визначення
та сплати орендної плати за землі,
що знаходяться на території міста Яремча”
Керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про
оренду землі», Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні",
Законом України від 11.09.2003 р. № 1160-IV «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», рішенням міської
ради від 29.07.2010 № 457/32-2010 «Про затвердження Порядку розміщення
малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності в
місті Яремче», сесія міської ради
вирішила:
1 . Внести зміни та доповнення в рішення міської ради від 11.12.2008
року № 294-21/2008 «Про затвердження Положень “Про оренду земельних
ділянок”, зокрема в:
Розділ III «Виготовлення проектів відведення»
- пункт 3.3. викласти в такій редакції:
Надання земельних ділянок під літні майданчики, літні палатки, тимчасові
кіоски, павільйони, сезонної торгівлі та інше тимчасове користування
здійснюється відповідно до інших рішень та нормативних актів прийнятих
міською радою.

Надання наступних земельних ділянок для тимчасового користування до 1
року здійснюється без розроблення проекту відведення на підставі рішення
виконавчого комітету:
1) для розміщення атракціонів, цирків, зоопарків, та ін. здійснюється на
земельній ділянці площею 0.0824 га по вул. Свободи (біля будинку
культури);
2) прокат дитячих електромобілів здійснюється на земельних ділянках:
2.1. по вул. Свободи (біля міського фонтану) площею 0,0100 га;
2.2. по вул. Свободи (біля дитячого майданчика) площею 0,0100 га.
Міська алея (від будинку культури до майдану Свободи) та пішохідний
прохід (від буд. № 291 по вул. Свободи до заїзду до відділу освіти) будуть
використовуватись для їзди електромобілів безкоштовно.
3) місця для стоянки коней (для здійснення кінних екскурсій)
здійснюється на земельних ділянках:
3.1. по вул. Грушевського – вул. Бандери;
3.2. по вул. Петраша.
План-схеми вищевказаних земельних ділянок погоджуються відділом
містобудування, архітектури та будівництва та відділом земельних ресурсів
міськвиконкому
Угода про використання земельної ділянки розробляється згідно додатку
до Положення та реєструється в відділі земельних ресурсів.
2. Внести зміни до Положення «Про ставки, порядок визначення та сплати
орендної плати за землі, що знаходяться на території міста Яремче» зокрема
в:
Додаток до Положення «Про ставки, порядок визначення та сплати
орендної плати за землі, що знаходяться на території міста Яремче»:
Ставки орендної плати за земельні ділянки
№
п/п
1.
2.
3.
6.
9.
20.
23
24

Види діяльності
Ведення селянського господарства:
- сінокіс, рілля, садівництво, пасовище
Індивідуальне житлове будівництво для громадян
Гральний бізнес
АЗС
Тимчасові споруди (кіоск і павільйони), сезонна
торгівля
Обслуговування релігійних та громадських
організацій
Влаштування відпочинково-рекреаційних зон
(без капітального будівництва)
Місця для стоянки коней
(для здійснення кінних екскурсій)

Ставки орендної
плати, (%)
3,0
3,0
виключити
8,0
max
виключити
5,0
max

3. Пункт 1 даного рішення набирає чинності з дати прийняття, а пункт
2 набирає чинності з 01.01.2013 року.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з розгляду земельних питань, екології та
містобудування.

Міський голова

Василь Онутчак

