ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
від 30.08.2019 № 47-46/VІІ
м. Золотоноша

Про внесення змін до договору оренди земельної
ділянки з ПП „Нова Україна” по вул. Шевченка, 71
Розглянувши заяву ПП „Нова Україна” (14.08.2019 № 1504) про внесення
змін до договору оренди земельної ділянки від 26.08.2015 № 12, відповідно до
ст. 12, 19, 40, 93, 95, 116, 120, 122, 123, 125, 126, 186 Земельного кодексу України,
ст. 7, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 30 Закону України „Про оренду землі”, згідно ст. 16
Закону України „Про Державний земельний кадастр”, п. 1 ч. 1 ст. 4, 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 з ПП „Нова Україна” від 26.08.2015
№ 12, виклавши п. 1 і п. 2 в новій редакції:
„1.1. Золотоніська міська рада надає, а ПП „Нова Україна” приймає в оренду
терміном на 20 (двадцять) років земельну ділянку площею 0,2287 га по
вул. Шевченка, 71 в м. Золотоноша за рахунок земель житлової та громадської
забудови Золотоніської міської ради.
1.2. Межі земельної ділянки перенесено в натуру в установленому порядку.
1.3. Кадастровий номер земельної ділянки площею 0,1438 га –
7110400000:01:008:0122, кадастровий номер земельної ділянки площею 0,0849 га
– 7110400000:01:008:0121 .
1.4. Земельна ділянка передається в оренду на підставі рішення Золотоніської
міської ради № 55-19/VI від 26.08.2015.
2.1. В оренду передається земельна ділянка по вул. Шевченка, 71 площею
0,2287 га, а саме: 0,1438 га – для іншої житлової забудови, 0,0849 га – для
будівництва і обслуговування будівель торгівлі.
2.2. Земельна ділянка, яка передається в оренду, не має недоліків, які можуть
перешкоджати її ефективному використанню. ”
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
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В.О. Войцехівський

