
 

УКРАЇНА 
ГАЙСИНСЬКА МІСЬКА РАДА  

Гайсинського району Вінницької області 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №32 
 

від   «»   жовтня  2021р.                    м. Гайсин           22 сесія 8 скликання 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, шляхом 

продажу права оренди через аукціон в межах міста Гайсин по вул. І 

Травня,72-к/1а 
 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

виготовлений ТОВ «ВІАТЕРРА», відповідно до ст. 122, 125, 126, 127, 134, 

135, 136, 137 Земельного Кодексу України, ст. 25 Закону України «Про 

землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» рішення 46 сесії 7 скликання Гайсинської міської ради від 

21грудня 2018року «Про внесення вільних земельних ділянок до Переліку 

земельних ділянок, набуття права оренди яких пропонується продати на 

конкурентних засадах (на аукціонах)», з метою врегулювання відносин 

щодо набуття права користування земельними ділянками в місті Гайсин, 

створення сприятливих умов для раціонального використання земельних 

ділянок та забезпечення надходжень в бюджет міста, міська рада 

ВИРІШИЛА: 
 

1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди через аукціон із земель комунальної 

власності в межах м. Гайсин, вул. І Травня,72-к/1а: 

- площею 0,0030га, кадастровий номер 0520810100:10:002:0010 для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі.   

2. Відповідно до вимог чинного законодавства України 

зареєструвати право комунальної власності за Гайсинською міською радою 

на земельну ділянку площею 0,0030га кадастровий номер 

0520810100:10:002:0010в межах м. Гайсин, вул. І Травня,72-к/1а. 

3. Продати право оренди на земельну ділянку, на земельних торгах у 

формі аукціону. 

4. Затвердити умови продажу права оренди на земельну ділянку, 

відповідно до чинного законодавства, встановивши наступне: 

4.1. Стартова ціна лоту з продажу права оренди на земельну ділянку 

дорівнює розміру орендної плати. Стартовий розмір річної орендної плати 



за користування земельною ділянкою площею 0,0030га, кадастровий номер 

0520810100:10:002:0010 для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі по вул. І Травня, 72-к/1а, в розмірі 12% від нормативної грошової 

оцінки (30770,40грн.  тридцять тисяч сімсот сімдесят грн. сорок коп.) 

4.2. Крок земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди 

земельної ділянки становить 0,5% від стартової ціни лота. 

4.3. Встановити термін дії договору оренди земельної ділянки 

площею 0,0030га, кадастровий номер 0520810100:10:002:0010 по вул. І 

Травня, 72-к/1а - 10 років. 

5. Переможцю земельних торгів провести державну реєстрацію 

права оренди на земельну ділянку відповідно до чинного законодавства. 

6. Кошти перераховуються до міського бюджету переможцем 

земельних торгів на рахунок, зазначений у протоколі земельних торгів. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань земельних відносин, екології, планування територій, 

містобудування, будівництва та архітектури  (А. ШУЛЬГА). 

 

 

Міський голова                                              Анатолій ГУК 
 


