УКРАЇНА
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
ДВАДЦЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 16 жовтня 2012 року

№ 2056

Про передачу Новіцькому С.О.
в оренду земельної ділянки по
вул. Покровській, 50
Керуючись статтями 142, 143 Конституції України, пунктом 34
статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
статтями 12, 93, 120, 124, 126, 134 Земельного кодексу України та
розглянувши звернення Новіцького С.О. та проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки, Кіровоградська міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Новіцькому Сергію Олексійовичу проект землеустрою
щодо відведення земельної ділянки по вул. Покровській, 50 в оренду строком
на 25 років для розміщення та обслуговування виробничих приміщень
загальною площею 0,1846 га та акт визначення розміру збитків для
відшкодування власникам землі та землекористувачам, пов’язаних із
вилученням земельної ділянки.
2. Припинити Кіровоградському спеціалізованому управлінню
“Електромонтаж” № 411 право постійного користування частиною земельної
ділянки площею 0,1846 га по вул. Покровській, 50, надане на підставі
рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 10.08.1994
№ 611 для розміщення виробничої бази, у зв’язку з продажем частини
нерухомого майна на зазначеній земельній ділянці.
3. Передати Новіцькому Сергію Олексійовичу в оренду земельну
ділянку по вул. Покровській, 50 строком на 25 років загальною
площею 0,1846 га – землі промисловості, для розміщення та обслуговування
виробничих приміщень за рахунок земель промисловості, транспорту,
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.
Встановити розмір орендної плати на рівні 3% від нормативної
грошової оцінки земельної ділянки.
4. Укласти договір оренди земельної ділянки протягом шести місяців з
дати прийняття рішення. У разі неукладання договору в зазначений термін
дане рішення втрачає силу.
5. Управлінню земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища забезпечити роботи по виготовленню та видачі
договору оренди земельної ділянки.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань архітектури, будівництва та регулювання
земельних відносин та першого заступника міського голови Дзядуха В.О.
Міський голова
Гоувар 22 09 49

О.Саінсус

