УКРАЇНА

ІЛЛІНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Іллінецького району, Вінницької області

22700 м.Іллінці, вул.Леніна,19 тел.2-35-38

===========================================================
РІШЕННЯ
28.07.2015 року
43 сесія 6 скликання
Про поновлення договору
оренди земельної ділянки
з ФОП Жбадинським Б.І
Розглянувши заяву суб’єкта підприємницької діяльності Жбадинського
Бориса Івановича, жителя м. Іллінці, вул. К. Маркса, 53/15 про поновлення
договору оренди земельної ділянки комунальної власності площею 0,0090 га,
яка розташована в м. Іллінці по вул. Кірова, 2/1 для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі терміном на 5 років, беручи до уваги
належне виконання орендарем договірних умов, зважаючи на рішення 41
сесії 6 скликання від 16.04.2015 року «Про встановлення розміру орендної
плати за земельні ділянки на території Іллінецької міської територіальної
громади», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань
сільськогосподарського виробництва, регулювання земельних відносин та
охорони навколишнього природного середовища, керуючись ст.ст.12, 93, 124,
125, 126 Земельного кодексу України, ст. 33 Закону “Про оренду землі »,
п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” міська
рада
В И Р І Ш И Л А:
1..Поновити строком на 5 років договір оренди земельної ділянки кадастровий
номер 0521210100:05:003:0932 несільськогосподарського призначення
площею 0,0090 га із земель житлової та громадської забудови Іллінецької
міської ради розташованої в м. Іллінці по вул. Кірова, 2/1, для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі укладений Іллінецькою міською радою з
ФОП Жбадинським Борисом Івановичем жителем м. Іллінці вул. Карла
Маркса 53 кв. 15 01.07.2010 року (зареєстрований в Державному реєстрі
земель 09.12.2010 року за № 041010100044).
2. Встановити орендну плату в розмірі 10% від НГО ( нормативна грошова
оцінка ) земель м. Іллінці в рік.
3. ФОП Жбадинському Б.І:
3.1. В місячний строк забезпечити поновлення з міською радою договору

оренди земельної ділянки та провести його державну реєстрацію.
3.2. Дотримуватись обов’язків землекористувача відповідно до вимог ст. 96
Земельного кодексу України.
3.3. Сплачувати орендну плату за землю рівними частками щомісячно.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань сільськогосподарського виробництва, регулювання
земельних відносин та охорони навколишнього середовища (голова Шапшай
Л.О.).

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.А.ЯРЕМЕНКО

