
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Р І Ш Е Н Н Я

21.10.2021                                                                              №8/16-2194
м. Лиман

Про  затвердження  проекту

землеустрою  щодо  відведення

земельної  ділянки  в  комплексі  з

розташованим  на  ній  водним

об’єктом в  оренду  товариству  з

обмеженою  відповідальністю

«Ярівське» для  рибогосподарських

потреб в межах смт Зарічне

Розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  в

комплексі з розташованим на ній водним об’єктом в оренду товариству з обмеженою

відповідальністю «Ярівське» для  рибогосподарських потреб  в  межах смт  Зарічне,

керуючись ст. 144 Конституції України, ст. ст. 12, 59, 93, 122, 123, 124, п. 2 ст. 134, 186

Земельного кодексу України, Законом України “Про оренду землі”, ст.ст. 10,   44, 51

Водного Кодексу України, ст.ст. 19, 25, 50 Закону України «Про землеустрій», ч. 1 п.

34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», міська рада

ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  в

комплексі з розташованим на ній водним об’єктом в оренду товариству з обмеженою

відповідальністю «Ярівське» для  рибогосподарських потреб в межах смт Зарічне.

2.  Передати  в  оренду  строком  на  49  (сорок  дев'ять)  років  товариству  з

обмеженою  відповідальністю  «Ярівське»  земельну  ділянку  в  комплексі  з

розташованим  на  ній  водним  об’єктом комунальної  власності  (кадастровий  номер

1423055700:01:000:1379) загальною площею 8,8735 га для  рибогосподарських потреб

в межах смт Зарічне, за рахунок земель запасу водного фонду комунальної власності.

3.  Встановити  ставку  орендної  плати  за  користування  земельною ділянкою

(кадастровий  номер  1423055700:01:000:1379)  загальною  площею  8,8735  га  для

рибогосподарських  потреб  в  межах  смт  Зарічне  у  розмірі  8%  від  нормативної

грошової оцінки.

4. Встановити орендну плату за водний  об’єкт у розмірі 2233,11 грн.

5. Рекомендувати товариству з обмеженою відповідальністю «Ярівське»:

5.1  оформити  і  зареєструвати  договір  оренди  землі  в  комплексі  з

розташованим на ній водним об’єктом згідно чинного законодавства;

5.2  виконувати обов’язки землекористувачів  згідно вимог ст.  96 Земельного

кодексу України;



5.3   виконувати  обов’язки  водокористувачів  згідно  вимог  ст.  44  Водного

кодексу України.

6.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи (Стороженко) і

заступника міського голови  Н.П. Авдєєнко.

Секретар міської ради Н.В.Ляшко 


