
 

У К Р А Ї Н А 

ВЕРХНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Калуського району Івано-Франківської області 
Двадцять шоста сесія восьмого скликання 

 

 

Проект Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

від 12 серпня 2022 року                                                                                          с. Верхня 

№ 457-26/2022   

 

Про встановлення ставок орендної плати  
за земельні ділянки комунальної власності  
на території Верхнянської сільської ради  
Калуського району Івано-Франківської області 
 

На виконання вимог та рекомендацій Адміністративної колегії Західного 
міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України 
висвітлених у листі від 07 липня 2022 року, № 63/4-рк/к стосовно встановлення для 
суб’єктів господарювання єдиного підходу при визначенні ставок орендної плати за 
земельні ділянки однакового цільового призначення для забезпечення виконання вимог 
Закону України «Про захист економічної конкуренції», керуючись статтею 284 

Податкового кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законом України «Про оренду землі», статтями 12, 206 Земельного кодексу 
України, враховуючи рекомендації постійних комісій сільської ради з питань планування, 
фінансів, бюджету та  соціально-економічного розвитку; з  питань прав людини, 

законності, депутатської діяльності та етики; з питань земельних відносин, охорони 
навколишнього природного середовища, містобудування, будівництва, житлово-

комунального господарства, підприємництва та сфери послуг, Верхнянська  сільська 
рада  

 

в и р і ш и л а : 
 

1. Встановити на території Верхнянської сільської ради Калуського району Івано-

Франківської області ставки орендної плати за земельні ділянки комунальної власності, 
згідно з Додатком 1. 

2. Сектору з питань сільського господарства та землеустрою Верхнянської 
сільської ради при укладанні, переукладанні, поновленні нових договорів оренди чи 
додаткових угод до договорів оренди застосовувати ставки відповідно до цього рішення. 

3. Ставки орендної плати вводяться в дію при укладенні договорів оренди з 
01.01.2023 року. 

4. Секретарю Верхнянської сільської ради Марії Ситник спільно з посадовими 
особами Сектору з питань сільського господарства та землеустрою Верхнянської сільської 
ради повідомити суб’єктів господарювання про прийняте рішення. 

5. Доручити посадовим особам Загального відділу Верхнянської сільської ради 
опублікувати дане рішення на офіційному веб-сайті Верхнянської сільської ради. 



6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського 
голови О. Олексина та постійні комісії сільської ради з питань планування, фінансів, 
бюджету та соціально-економічного розвитку (Р. Гаврилів) ; з питань прав людини, 
законності, депутатської діяльності та етики (В. Шпарій) ; з питань земельних відносин, 
охорони навколишнього природного середовища, містобудування, будівництва, житлово-

комунального господарства, підприємництва та сфери послуг (А. Дуриба). 
 

 

 

Сільський голова                                                                   Михайло Маліборський 
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