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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ № 28/8

“05” вересня 2012 р.							
м.Кремінна

Про внесення змін до договору оренди землі від 23.05.2011 року                 ТОВ “ВКП “Манг”.

Розглянувши клопотання ТОВ “ВКП “Аква-Еліт” щодо зміни назви з ТОВ “ВКП “Манг” на ТОВ “ВКП “АкваЕліт” та внесення відповідних змін до договору оренди землі від 23.05.2011 року, враховуючи відмову дирекції ТОВ “ВКП “Манг” щодо збільшення ставки орендної плати за земельну ділянку наданої для утримання ситроцеху з літнім майданчиком, керуючись ст. 12, 120, 124 Земельного кодексу України,  Законом України “Про землеустрій”, Законом України “Про оренду землі”, ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Кремінська  міська  рада
В И Р І Ш И Л А:

1.	Внести зміни в преамбулу договору оренди землі від 23.05.2011 року, зареєстрованого у Відділі Держкомзему у Кремінському районі від 24.05.2011 року за № 442160004000706 та укладеного для утримання ситроцеху з літнім майданчиком, розташованих за адресою: м. Кремінна, вул. Комсомольська, 101, а саме:
- замість “орендар Товариство з обмеженою відповідальністю “Виробничо-комерційне підприємство “Манг” слід читати “орендар Товариство з обмеженою відповідальністю “Виробничо-комерційне підприємство “Аква-Еліт”.
Далі по тексту.
 2. Доповнити п.30 «Обов’язки орендаря» договору оренди землі від 23.05.2011 року, зареєстрованого у Відділі Держкомзему у Кремінському районі від 24.05.2011 року за № 442160004000706, а саме:
«- надавати допомогу міській раді при надзвичайних ситуаціях – надання водовозної техніки для забезпечення населення питною водою.»
3. Орендну плати залишити у розмірі відповідно до вищезазначеного договору оренди землі.
3. Орендарю в місячний строк провести у встановленому законом порядку реєстрацію Доповнення № 1 до вищевказаного договору оренди землі.
4. По закінченню строку дії договору оренди з доповненням землекористувач зобов’язаний провести роботи по поновленню або приведенню в належний стан для подальшого використання ділянки при її поверненні.  
5. Попередити землекористувача про те, що використання землі не по цільовому призначенню тягне за собою припинення права користування нею у відповідності зі ст. 141 Земельного кодексу України.
6. Орендарю в п’ятиденний строк після реєстрації доповнення до  Договору оренди землі надати його копію Кремінському відділенню Рубіжанської об’єднаної державної податкової інспекції.
7. Копію рішення направити у Рубіжанську ОДПІ для використання у роботі.
8.	Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань землекористування, архітектури, благоустрою, будівництва та екології. 



Міський голова						В.І.Гриценко



































Н А Д А Т И:

1
Міській раді
- 2 прим.
2
Землевпорядному відділу
- 2 прим.
3
Рубіжанській ОДПІ
- 1 прим.
4
Прокуратурі
- 1 прим.
5
Землекористувачу
- 1 прим.
6
Відділу Держкомзему у


Кремінському районі
- 1 прим. 
























П О Г О Д Ж Е Н О:


Секретар міської ради


Л.В.Колесніченко


Юрисконсульт


С.В.Кубай



Голова постійної депутатської комісії



Л.В.Стародубцева


