проект № 3280

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від “__” ______ 2019 року

№ ____

Про поновлення договорів
оренди земельних ділянок
по місту Кропивницькому
Керуючись статтею 144 Конституції України, Податковим Кодексом
України, статтею 12 Земельного кодексу України, пунктом 34 статті 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 21, 30, 33 Закону
України «Про оренду землі», розглянувши звернення Зіненко Л.Ф.,
ПВКФ “Укрцентр-Люкс” Міська рада міста Кропивницького
В И Р І Ш И Л А:
1. Поновити Зіненко Людмилі Федорівні договір оренди землі
від 09.06.2009 № 133 (державна реєстрації від 15.10.2009 № 040939000128)
строком на 10 років по вул. Генерала Жадова, 24-д загальною
площею 0,0015 га, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі за
рахунок земель житлової та громадської забудови, на якій розташовано об'єкт
нерухомого майна належний заявнику.
2. Поновити Зіненко Людмилі Федорівні договір оренди землі від
14.05.2009 № 118 (державна реєстрації від 15.10.2009 № 040939000127) строком
на 10 років по вул. Генерала Жадова, 24-е загальною площею 0,0025 га, для
розміщення кафе за рахунок земель житлової та громадської забудови, на якій
розташовано об'єкт нерухомого майна належний заявнику.
3. Поновити Приватній виробничо-комерційній фірмі “Укрцентр-Люкс”
договір оренди землі від 12.06.2009 № 138 строком на 10 років
по вул. Волкова, 3-в, загальною
площею 0,1953 га, для розміщення
автомобільної стоянки за рахунок земель промисловості, транспорту, зв'язку,
енергетики, оборони та іншого призначення.
3. Управлінню земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища забезпечити виготовлення та видачу додаткових угод
до договорів оренди земельних ділянок.
4. Юридичним та фізичній особі зареєструвати право оренди земельних
ділянок згідно з чинним законодавством України.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища та
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
О.Мосіна

Міський голова

Наталія Лупандіна 32 29 74

Андрій РАЙКОВИЧ
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