
Помічнянська міська рада
Добровеличківського району Кіровоградської області

Друга сесія  восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я
від 10 грудня 2020 року                           №  31

Про внесення змін та доповнення
до рішення сесії міської ради № 1012
від 09.10.2020 року

         Розглянувши заяву гр. Дриги О.Д., проживаючого в м. Помічна по
вул. Будівельників, 7 кв. 53,  про внесення змін до рішення сесії міської ради
№ 1012 від 09.10.2020 року «Про передачу земельної ділянки на умовах
оренди гр. Дригі О.Д.»,   в частині встановлення розміру орендної плати на
рівні 4–5 % від нормативної грошової оцінки в рік, у зв’язку з тим, що майно
потребує значних капітальних вкладень,   керуючись ст. 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада в и р і ш и л а:

        1. Внести зміни та доповнення до рішення сорок п’ятої сесії восьмого
скликання Помічнянської міської ради Добровеличківського району
Кіровоградської області від 09.10.2020 року № 1012 «Про передачу земельної
ділянки на умовах оренди гр. Дригі О.Д.» та викласти його в новій редакції:

 «1. Передати громадянину Дригі Олександру Дмитровичу земельну
ділянку комунальної власності на умовах оренди строком на 3 роки,
кадастровий номер 3521710300:50:099:0008, для розміщення виробничого
будинку (складу) (код КВЦПЗ –11.02.) для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств
переробної, машинобудівної та іншої промисловості в м. Помічна по
вул. Гагаріна, 56-д, загальною площею 0,3280 га, у тому числі: 0,3280 га –
землі під будівлями та спорудами промислових підприємств, за рахунок
земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого
призначення на території Помічнянської міської ради.

2. Встановити орендну плату в розмірі 6 % від нормативної грошової
оцінки в рік.

3. В договорі оренди землі передбачити умови про його поновлення:
- після закінчення строку договору орендар має переважне право

поновлення його на новий строк. У цьому разі орендар повинен не пізніше



ніж за 30 днів до закінчення строку дії договору, повідомити письмово
орендодавця про намір продовжити його дію.

4. Зобов’язати гр. Дригу О.Д. 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.

5. Вилучити частину земельної ділянки площею 0,3280 га з
користування ТДВ «Простор-1».

Міський голова                                                                  Микола АНТОШИК
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