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Р І Ш Е Н Н Я 

від 20 січня 2021 року                    №   
 

Про  продаж права оренди на  
конкурентних засадах (земельних  
торгах)на земельну ділянку   
комунальної власності   
 
       Враховуючи рішення Помічнянської міської ради від 02.10.2015 року          
№ 1221 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду шляхом продажу права оренди на конкурентних засадах 
(земельних торгах) та інвестиційну привабливість земельної ділянки, 
відповідно до  статей 12, 93, 116, 124, 125, 126, 134, 135, 136 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. Продати право оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) на 
земельну ділянку, кадастровий номер 3521710300:50:101:0050, для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд переробної, машинобудівної та іншої промисловості, загальною 
площею 0,1200 га - землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення (код КВЦПЗ – 11.02.),  яка розташована за 
адресою: вул. Січових Стрільців, 1-г, м. Помічна Новоукраїнського району 
Кіровоградської області, строком на 15 років. 
      2. Затвердити стартову ціну вищезазначеної земельної ділянки в розмірі 
________ грн., що становить ___% від нормативної грошової оцінки. 
      3. Гарантійний внесок, сплачений переможцем до початку торгів, 
зараховується до купівельної ціни права оренди на земельну ділянку. 
       4. Ціна продажу права оренди земельної ділянки, що набута на земельних 
торгах, підлягає сплаті переможцем не пізніше трьох банківських днів з дня 
укладення відповідного договору. 
        5. Витрати (видатки), здійснені організатором або виконавцем земельних 
торгів на їх проведення, відшкодовуються йому переможцем земельних 
торгів. 
       6. Переможцю земельних торгів провести державну реєстрацію прав 
оренди на земельну ділянку відповідно до чинного законодавства. 
 
 
 
 



 
 
 
         7. У разі відмови учасника – переможця від підписання протоколу 
земельних торгів, договору оренди земельної ділянки та у разі несплати ним в 
установлений строк належної суми за придбаний лот, сума гарантійного 
внеску йому не повертається і стягується штраф на користь Помічнянської 
міської ради у розмірі 50% (п’ятдесят відсотків) від останньої найбільшої 
ціни, за якою виявлено намір придбати лот, а результати торгів по цьому лоту 
анулюються. Штраф підлягає сплаті не пізніше п’яти днів після завершення 
торгів. 
         8. Відмінити пункт 3 рішення сорок третьої сесії шостого скликання 
Помічнянської міської ради від 02 жовтня 2015 року № 1221 у зв’язку із 
індексацією НГО земельної ділянки. 
        9. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
  
 
 
Міський голова                                                                Микола АНТОШИК 
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