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У К Р А Ї Н А
МЕДВЕЖАНСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА
Дрогобицького району Львівської області
                                             ХLІ сесія    VІІ  скликання
Р І Ш Е Н Н Я

           від  29 травня  2019  року № 492
                       с. Медвежа

Про  визначення переліку вільних земельних ділянок комунальної власності та прав на них, які пропонуються  на земельні торги у 2020 році.
	
Заслухавши інформацію спеціаліста – землевпорядника М.Лужецького, враховуючи висновок постійної  комісії з питань регулювання земельних відносин , агропромислового розвитку, екології, туризму, планування і забудови території (протокол № 45 від 27.05.2020 року), відповідно до  ст.ст.12,135,136    Земельного кодексу України, керуючись ст.26  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада
в и р і ш и л а :
1.Визначити перелік вільних земельних ділянок комунальної власності та прав на них, які пропонуються  на земельні торги  у 2020 році згідно з додатком.
2. Рішення оприлюднити на інформаційному стенді у п’ятиденний строк з дня його прийняття та веб-сайті територіальної громади села Медвежа.
	3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань регулювання земельних відносин , агропромислового розвитку, екології, туризму, планування і забудови території (Р.Голик).	
  

Сільський голова                                                                 С.Коваль

																																																		                                                                					Додаток
								до рішення сільської ради
								від 29.05.2020р. № 492
	


Перелік
вільних земельних ділянок комунальної власності та прав на них,        які пропонуються на земельні торги  у  2020 році.

№п/п
Місцезнаходження земельної ділянки
Площа  (га)
Цільове призначення
Умови надання
1
с.Медвежа
вул.Січових Стрільців (центр села)
0,015*
під розміщення об’єкту торгівлі або  побутового обслуговування
у власність (разом з фундаментом 
4м х 5м)
2
вул.Горішня (біля повороту на присілок Громадський Лан)
0,010*
під розміщення об’єкту торгівлі або побутового обслуговування
у власність (разом з фундаментом 
4м х 5м)
3
с.Медвежа
вул.Калини,2
0,1445
для будівництва та обслуговування об’єктів  туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування 
у власність 
4
с.Медвежа
вул.Молодіжна,11
0,027
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі або побутового обслуговування
у власність
5
с.Медвежа
вул.Дрогобицька,1
0,0680
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 
у власність
6
с.Медвежа
вул.Шевченка,7
0,0379
для  будівництва та обслуговування будівель торгівлі або побутового обслуговування 
у власність
7
с.Медвежа
вул.Дрогобицька
(ур. «За Парним»)
1,5*
для будівництва та обслуговування   об’єктів туристичної інфраструктури та громадського харчування
в оренду
8
с.Медвежа
 ур. «Солоний»
(нижній ставок)
1,2*
для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей
в оренду (разом з гідротехнічними спорудами)
9
с.Медвежа
 ур. «Солоний»
(верхній ставок)
1,0*
для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей
в оренду (разом з гідротехнічними спорудами)


* Орієнтовна площа


Спеціаліст-землевпорядник				М.Лужецький

Секретар сільської ради 					Л.Чепіль






