
Помічнянська міська рада
Добровеличківського району Кіровоградської області

Сорокова сесія  восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від  10 липня 2020 року                 №   957

Про розгляд клопотання
СТОВ «Степ-Агро» щодо
внесення змін до договорів
оренди  земельних ділянок
під господарськими дворами

         Розглянувши клопотання СТОВ «Степ-Агро», зареєстрованого в
м. Новоукраїнка по вул. Миколи Вороного, 76, про внесення змін до
договорів оренди земельних ділянок (договір № б/н на площу 2,2013га,
договір № б/н на площу 0,0061га, договір № б/н на площу 1,9911га від
28.10.2015 року), що знаходяться в с. Новопавлівка, по вул. Похитонова
(Чапаєва),   Новоукраїнського району Кіровоградської області, наданої для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва, в частині
збільшення орендної плати на 5% від нормативної грошової оцінки в рік
одночасно із приведенням у відповідність до вимог законодавства
нормативної грошової оцінки земельних ділянок, які помилково розраховані
як землі промисловості, вивчивши дане питання на засіданні голів постійних
депутатських комісій, у зв’язку з не одноразовими зверненнями виконавчого
комітету Помічнянської міської ради щодо перегляду договорів оренди
земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського
господарства на 8-9%, відповідно до статей 12, 93, 124, 134  Земельного
кодексу України, ст. 33 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.  Виконавчому комітету Помічнянської міської ради звернутися
повторно до керівника господарства СТОВ «Степ-Агро» з пропозицією
перегляду орендної плати в договорах оренди земельних ділянок для ведення
товарного сільськогосподарського господарства на 8,5%, після чого буде
розглянуто клопотання господарства з пропозицією внесення змін до
договорів оренди земельних ділянок під господарськими дворами.



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

Міський голова                                                                 Микола АНТОШИК
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