
  

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

від 27.11.2019 № 48-108/VII 

м. Золотоноша 

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 22.10.2019 № 48-41/VII 

„ Про передачу в оренду земельної ділянки по вул. Жашківська, 3 А” 
 

Розглянувши заяву ТОВ „МТС - 2012” (14.11.2019 № 2151) щодо 

внесення змін до рішення міської ради від 22.10.2019 № 48-41/VII „ Про 

передачу в оренду земельної ділянки по вул. Жашківська, 3 А ”, керуючись 

ст.25, п.п. 34, 51 ч. 1 ст. 26, ст. 60 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в  Україні”, - 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Внести зміни до рішення міської ради від 22.10.2019 № 48-41/VII „ Про 

передачу в оренду земельної ділянки по вул. Жашківська, 3 А ”, виклавши п. 3 

та п. 4 в новій редакції:  

   „3. Встановити щорічну орендну плату за земельну ділянку по  

вул. Жашківська, 3 А на період реконструкції терміном на 1 (один) рік з дати 

реєстрації договору оренди в розмірі 3% 173716,39 (Сто сімдесят три тисячі 

сімсот шістнадцять грн. 39 коп.) від її нормативної грошової оцінки, в 

подальшому 5% 289527,32 (Двісті вісімдесят дев’ять тисяч п’ятсот двадцять сім 

грн. 32 коп.) від її нормативної грошової оцінки. 

     4.  Щомісячна орендна плата вноситься протягом 30-ти календарних днів 

наступних за останнім календарним днем звітного місяця за земельну ділянку 

по вул. Жашківська, 3 А площею 8,5697 га на період реконструкції терміном на 

1 (один) рік в розмірі 3% в сумі 14476,37 (Чотирнадцять тисяч чотириста 

сімдесят шість грн. 37 коп.) від її нормативної грошової оцінки, в подальшому в 

розмірі 5% 24127,28 (Двадцять чотири тисячі сто двадцять сім грн. 28 коп.) від 

її нормативної грошової оцінки.” 

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                  В.О. Войцехівський 
 

Веснін 23900 


