УКРАЇНА

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
від __________№ __________
м.Світлодарськ

Про поновлення договору оренди
земельної ділянки Сторчаку Роману
Васильовичу для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі за
адресою м. Світлодарськ, район
житлового будинку № 64
Розглянувши заяву Сторчака Романа Васильовича про поновлення договору оренди
земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі за адресою м.
Світлодарськ, район житлового будинку № 64, керуючись ст.144 Конституції України,
ст.12, ст.83, ст.96, ст.122, ст.126, ст.134 Земельного Кодексу України, ст.6, ст.21, ст.33 Закону
України «Про оренду землі», п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Поновити Сторчаку Роману Васильовичу що зареєстрований за адресою:
[конфіденційна інформація] (РНОКПП [конфіденційна інформація])
договір оренди
земельної ділянки від «12» травня 2005 року, зареєстрованого у Єнакіївському міському
відділі Донецької регіональної філії ДП «Центр державного земельного кадастру при
Держкомземі України» за № 040517100002 від «12» травня 2005 року для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі (код 03.07) за адресою: м.Світлодарськ, район житлового
будинку № 64, Бахмутського району Донецької області, загальною площею 0,0500 га,
кадастровий номер 1410970500:05:000:0316.
2. Встановити орендну плату за користування Сторчаком Романом Васильовичем
земельною ділянкою відповідно до рішень Світлодарської міської ради від 15.05.2008 №
V/35-2 «Про затвердження Положенні про орендну плату за земельні ділянки, які надаються
орендарям» та від 28.11.2018 №VI-129-11 «Про затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки земель м.Світлодарська Світлодарської міської ради
Бахмутського району Донецької області» із змінами внесеними рішенням від 25.03.2019
№VI-133-14 «Про внесення змін до рішення міської ради від 28.11.2018 №VI-129-11 «Про
затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м.Світлодарська
Світлодарської міської ради Бахмутського району Донецької області».
3. Сторчаку Роману Васильовичу:
3.1. На протязі одного місяця з дати прийняття цього рішення укласти додаткову
угоду про поновлення договору оренди земельної ділянки та зареєструвати право оренди в
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно у встановленому законодавством
порядку.

3.2. Використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням, дотримуючись
вимог земельного та природоохоронного законодавства, санітарних норм України.
3.3. Забезпечувати збереження та вільний доступ до мереж міських інженерних
комунікацій, що проходять по земельній ділянці, для проведення ремонтних та
профілактичних робіт.
4. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на першого
заступника міського голови Прожогу В.М., контроль - на постійну комісію з питань
планування, бюджету, екології,
торгівлі, побуту, землекористування та житлово комунального господарства (Воробйов).
Секретар міської ради

В.П. ВОРОНКЕВИЧ

