
    

 

 

 

Помічнянська міська рада 

Добровеличківського району Кіровоградської області 

                  Тридцять п’ята  сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 21 грудня 2019 року                           №   803 

м. Помічна 
Про затвердження проекту 
землеустрою та передачу 
земельної ділянки в оренду  
ТОВ «Агрокомтрейд-Альянс» 
 
       Розглянувши клопотання ТОВ «Агрокомтрейд-Альянс», зареєстрованого в 

м. Кропивницький по пров. Павла Бута, 3, про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду строком на 10 років 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (код 

згідно КВЦПЗ – 11.02.), відповідно до статей 12, 124, 134  Земельного кодексу 

України, Закону України «Про оренду землі», керуючись статтею 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада    в и р і ш и л а : 

 

          1. Затвердити товариству з обмеженою відповідальністю «Агрокомтрейд-

Альянс» проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

строком на 10 років загальною площею 0,4800 га, у тому числі: 0,4800 га – для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (код 

згідно КВЦПЗ – 11.02.), землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 

оборони та іншого призначення,  за адресою: вул. Гагаріна, 56-в в м. Помічна 

Добровеличківського району Кіровоградської області. 

       2. Передати в оренду товариству з обмеженою відповідальністю 

«Агрокомтрейд-Альянс» в оренду на 10 років земельну ділянку, з кадастровим 

номером 3521710300:50:099:0056, загальною площею 0,4800 га, у тому числі: 

0,4800 га – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості (код згідно КВЦПЗ – 11.02.), за рахунок землі промисловості, 

транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення комунальної 

власності  за адресою: вул. Гагаріна, 56-в в м. Помічна Добровеличківського 

району Кіровоградської області. 

        3. Приступати до використання земельної ділянки після встановлення її меж 

в натурі (на місцевості) та здійснення державної реєстрації права оренди у 

Державному реєстрі речових прав, та використовувати земельну ділянку за 

цільовим призначенням. 

 



 

 

4. Встановити орендну плату в розмірі 10% від нормативної грошової 

оцінки в рік. 

5. Зобов’язати ТОВ «Агрокомтрейд-Альянс» укласти та зареєструвати 

договір оренди землі з Помічнянською міською радою на протязі місяця, в 

іншому випадку Помічнянська міська рада залишає за собою право на 

визначення та стягнення збитків у вигляді недоотримання орендної плати у суді. 

 

 

Міський голова                                                                                      Антошик М.М.  


