ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
від 21.06.2019 № 46-33/VІІ
м. Золотоноша

Про внесення змін до договору оренди земельної
ділянки з ТОВ „ОІЛ ПРОДАКШИН ЮКРЕЙН
ЛТД” вул. Новоселівська, 90 а
Розглянувши заяву ТОВ „ОІЛ ПРОДАКШИН ЮКРЕЙН ЛТД” (15.05.2019
№ 987) про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 28.01.2016
№ 2, 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 ТОВ „ОІЛ ПРОДАКШИН ЮКРЕЙН
ЛТД” від 28.01.2016 № 2, виклавши п. 3.2, 3.5 в новій редакції:
„3.2. Встановити щорічну орендну плату за земельну ділянку по
вул. Новоселівська, 90 а площею 2,5004 га на період реконструкції 1 (один)
рік в розмірі 3% в сумі (99345,89 грн.) від її нормативної грошової оцінки, в
подальшому 5% (165576,49 грн.) від її нормативної грошової оцінки.
3.5. Щомісячна орендна плата вноситься протягом 30-ти календарних днів
наступних за останнім календарним днем звітного місяця за земельну ділянку
по вул. Новоселівська, 90 а площею 2,5004 га на період реконструкції терміном
1 (один) рік в розмірі 3% в сумі 8278,82 (вісім тисяч двісті сімдесят вісім) грн.
82 коп., в подальшому в розмірі 5% в сумі 13798,04 (тринадцять тисяч сімсот
дев’яносто вісім) грн. 04 коп. від її нормативної грошової оцінки на р/р
№33218812023007 в банк ГУДКСУ в Черкаській області, код 18010600, МФО
899998, код ЗКПО 36774284, одержувач – місцевий 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, житловокомунального господарства та благоустрою (Короленко В.Ю.). ”
Міський голова

Веснін 23900

В.О. Войцехівський

