
Помічнянська міська рада
Добровеличківського району Кіровоградської області

Тридцять восьма сесія  восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я
від 19 травня 2020 року                    №  866

Про  не поновлення договору
оренди  землі з підприємством
«Помічнянський ринок»
Добровеличківського
райспоживтовариства

Розглянувши клопотання підприємства «Помічнянський ринок»
Добровеличківського райспоживтовариства, зареєстрованого в
м. Помічна, Базарна площа, 13, про поновлення договору оренди землі від
26.05.2010 року, зареєстрованого Добровеличківським відділом ДПКР ЦДЗК за
№ 041036900003, на земельну ділянку площею 1,3452 га з кадастровим
номером 3521710300:50:072:0033, строком на 10 років з орендною платою 3%
від нормативної грошової оцінки в рік, враховуючи численні скарги і звернення
підприємців, що здійснюють свою діяльність на території ринку, Протоколи
№ 1 від 10.02.2020 року, № 2 від 18.03.2020 року Робочої групи щодо вивчення
питання оренди землі Помічнянським ринком та утворення комунального
ринку, Протокол зборів підприємців від 19.03.2020 року, Протокол спільного
засідання постійних депутатських комісій з питань будівництва, житлово-
комунального господарства,   транспорту і зв'язку та земельних відносин та
постійної комісії з питань забезпечення законності, правопорядку, охорони
прав, свобод і законних інтересів громадян від 03.04.2020 року № 2 щодо не
поновлення Договору оренди землі з підприємством «Помічнянський ринок»
Добровеличківського райспоживтовариства, відповідно до статей 12
Земельного кодексу України, ст. 31 Закону України  «Про оренду землі»,
пункту 37 Договору оренди землі від 26.05.2010 року, зареєстрованого
Добровеличківським відділом ДПКР ЦДЗК за № 041036900003, керуючись
статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська
рада в и р і ш и л а :

         1. Не поновлювати договір оренди землі від 26.05.2010 року,
зареєстрованого Добровеличківським відділом ДПКР ЦДЗК за
№ 041036900003, на земельну ділянку з кадастровим номером
3521710300:50:072:0033,   загальною площею 1,3452 га з підприємством



«Помічнянський ринок» Добровеличківського райспоживтовариства та вважати
даний договір припиненим з 26.05.2020 року у зв’язку із закінченням строку, на
який його було укладено.

          2. Надіслати підприємству «Помічнянський ринок» Добровеличківського
райспоживтовариства для підписання акт приймання – передачі земельної
ділянки площею 1,3452 га з кадастровим номером 3521710300:50:072:0033 в
м. Помічна, Базарна площа, 14.

   3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань будівництва, житлово-комунального господарства,   транспорту і зв'язку
та земельних відносин

Міський голова                                                                      Микола АНТОШИК
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