ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
від 03.04.2018 № 33-34/VІІ
м. Золотоноша

Про внесення змін до існуючого договору оренди
земельної ділянки з ПП „Виробничо-комерційною
Фірмою „Дельта” по вул. Саксаганського, 54
Розглянувши доповідну записку управління архітектури, регулювання
забудови та земельних відносин по м. Золотоноша (21.02.2018 № 398) про
внесення змін до існуючого договору оренди земельної ділянки
по вул. Саксаганського, 54, відповідно до ст. 12, 19, 40, 93, 95, 116, 120, 122,
123, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, ст. 13, 14, 15, 16, 17, 21 Закону
України „Про оренду землі”, згідно ст. 16 Закону України „Про Державний
земельний кадастр”, ст. 4-1, 16 Закону України „Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, керуючись п. 34 ч. 1 ст. 26
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,міська рада вирішила:
1. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки № 1 від 31.01.2018 р.,
(державна реєстрація від 01.02.2018 р. за № 1359382771104), виклавши п. 4.4,
4.5 в наступній редакції:
„ 4.4. Плата за користування земельною ділянкою, право користування якою
набуто на земельних торгах, підлягає сплаті не пізніше 3 (трьох) банківських
днів з дня укладення відповідного договору у розмірі річної орендної плати за
перший рік оренди земельної ділянки на р/р № 33218812700007 в банк УДК
ГУДКСУ у Черкаській області, МФО 854018, ЄДРПОУ 36774284, Код платежу
18010600, одержувач – міський бюджет м. Золотоноша.
До суми купівельної ціни зараховується гарантійний внесок в розмірі 1285,16
(Одна тисяча двісті вісімдесят п’ять грн. 16 коп.)
Переможець земельних торгів доплачує кошти в сумі 24675,10 (Двадцять чотири
тисячі шістсот сімдесят п’ять грн. 10 коп.)
4.5 Орендна плата за наступні роки оренди земельної ділянки вноситься
«ОРЕНДАРЕМ» щомісячно рівними частинами протягом 30-ти календарних
днів наступних за останнім календарним днем звітного місяця
р/р № 33218812700007 в банк УДК ГУДКСУ у Черкаській області, МФО

854018, ЄДРПОУ 36774284, Код платежу 18010600, одержувач – міський
бюджет м. Золотоноша.”.
2. Координацію роботи з виконання рішення доручити першому заступнику
міського голови Маслу О.М., контроль за виконанням покласти на депутатську
комісію з питань будівництва, землеустрою, житлово-комунального
господарства та благоустрою (Короленко В.Ю.).

Міський голова

Веснін 52295

В.О. Войцехівський

