Про внесення змін до Положення про оренду
земельних ділянок комунальної власності у м.
Івано-Франківську, затвердженого рішенням 45
сесії міської ради від 19.06.2014 року № 1446-45
З метою створення умов для ефективної реалізації повноважень
місцевого самоврядування територіальної громади міста в галузі земельних
відносин, враховуючи зміни в порядку розрахунку нормативної грошової
оцінки земельних ділянок (Наказ Мінагрополітики «Про затвердження Порядку
нормативної грошової оцінки земель населених пунктів» від 25.11.16р. № 489),
керуючись Земельним та Податковим кодексами України, законами України
"Про оренду землі", "Про місцеве самоврядування в Україні", «Про внесення
змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України
щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році, міська
рада
вирішила:
1. Внести зміни в Положення про оренду земельних ділянок комунальної
власності у м. Івано-Франківську, затвердженого рішенням 45 сесії міської
ради від 19.06.2014 року № 1446-45 (далі Положення), а саме:
1.1. Вилучити з третього рядка таблиці «Ставки річної орендної плати»
додатку 4 до Положення слова: «Для колективного гаражного будівництва».
1.2. Доповнити таблицю «Ставки річної орендної плати» додатку 4 до
Положення рядком 6 такого змісту:
Для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
Рядки 6 і 7 вважати рядками 7 і 8.
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1.3. У пункті 8.5 розділу 8 Положення, після цифр 8.5.2 доповнити
цифрами: 8.5.3; 8.5.4.
1.4. Доповнити пункт 8.5 розділу 8 Положення підпунктом 8.5.3 такого
змісту:
«8.5.3 Розмір орендної плати за земельні ділянки для суб’єктів
господарювання – юридичних осіб, які створені на добровільних засадах
фізичними особами та об’єднались на основі членства для ведення спільної

діяльності виключно з обслуговування і утримання індивідуальних гаражів, та
за ознакою є неприбутковою
організацією, встановлюється 0,09% від
нормативної грошової оцінки землі».
1.5. Доповнити пункт 8.5 розділу 8 Положення підпунктом 8.5.4 такого
змісту:
«8.5.4 Розмір орендної плати за земельні ділянки для об’єднань
співвласників багатоквартирних будинків, обслуговуючих кооперативів,
житлово-будівельних кооперативів, будинкових комітетів, приватних житловоексплуатаційних організації, товариств співвласників будинків, що
використовуються для обслуговування житлового фонду, встановлюється 0,09
відсотка від нормативної грошової оцінки землі».
2. Секретаріату міської ради (Н. Карабин) опублікувати дане рішення в
газеті "Західний кур’єр".
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського
голови О. Кайду та постійну депутатську комісію з питань містобудування та
земельних відносин (В. Яблонь).
Міський голова

Руслан Марцінків

