УКРАЇНА
Чернівецька міська рада

2 сесія VІІ скликання
VI пленарне засідання

РІШЕННЯ
28.01.2016 №90

м.Чернівці

Про розгляд звернення товариства з обмеженою відповідальністю
«Світанок» щодо поновлення договору оренди землі від 15.02.2007р. №3465
за адресою вул.Руська, навпроти будинку №273, та визнання таким, що
втратив чинність, пункту 7 рішення міської ради VІ скликання від
27.09.2012р. №619
Відповідно до Земельного кодексу України, статті 26 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про оренду землі”,
розглянувши звернення ТОВ «Світанок», КП МТК «Калинівський ринок»,
пропозиції департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин
міської ради, Чернівецька міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Поновити з 01.01.2016р. товариству з обмеженою відповідальністю
«Світанок», договір оренди землі від 15.02.2007р. №3465 за адресою
вул.Руська, навпроти будинку №273, площею 0,0611 га (кадастровий номер
7310136600:35:005:0030) на 1 (один) рік для обслуговування ринку (без права
будівництва будівель і споруд) (підстава: заява ТОВ «Світанок», зареєстрована
23.11.2015р. за №04/01-08/1-4028/0).
1.1. ТзОВ «Світанок»:
1.1.1. В разі проведення робіт по розширенню вул.Руської – звільнити
негайно.
1.1.2. Привести та утримувати територію ринку в належному санітарно –
технічному стані.
1.2. Зобов’язати товариство з обмеженою відповідальністю «Світанок»
впродовж 45 календарних днів з дня прийняття цього рішення укласти з
Чернівецькою міською радою додатковий договір про поновлення терміну
оренди земельної ділянки.
2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 7 рішення міської ради
VІ скликання від 27.09.2012р. №619 «Про надання юридичним особам
земельних ділянок в постійне користування» в частині надання комунальному
підприємству «Міський торговельний комплекс «Калинівський ринок»
земельних ділянок за адресою вул.Немирівська – вул.Барнуальська, ділянка
№2 - площею 0,0393га, ділянка №4 – площею 0,0587га, ділянка №6 – площею
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0,0684га в оренду до 22.10.2015р. для влаштування та обслуговування
електроопор (на період будівництва) та припинити договори оренди землі від
22.10.2012р. №8099, №8100 та №8101, укладені між міською радою та
комунальним підприємством «Міський торговельний комплекс «Калинівський
ринок», у зв’язку із закінченням терміну оренди та поданою заявою (підстава:
заява КП МТК «Калинівський ринок», зареєстрована 30.11.2015р. за
№04/01-08/1-4106/0, декларація про готовність об’єкта до експлуатації від
25.12.2012р. №ЧВ 1431251661).
2.1. Земельні ділянки за адресою вул.Немирівська – вул.Барнуальська;
№2 - площею 0,0393га; №4 – площею 0,0587га; №6 – площею 0,0684га
зарахувати до земель запасу міста.
2.2. Зобов’язати комунальне підприємство «Міський торговельний
комплекс
«Калинівський
ринок»
земельні
ділянки
за
адресою
вул.Немирівська – вул.Барнуальська: №2 - площею 0,0393га; №4 – площею
0,0587га; №6 – площею 0,0684га впродовж 30 календарних днів з дня
прийняття рішення передати міській раді згідно з актом приймання передавання.
2.3. Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин
міської ради направити КП МТК «Калинівський ринок» копію витягу із цього
рішення.
3. Рішення підлягає оприлюдненню на офіційному веб - порталі
Чернівецької міської ради.
4. Організацію виконання цього рішення покласти на директора
департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради
Бабчука В.Г.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань земельних відносин, архітектури та будівництва.
Чернівецький міський голова

О.Каспрук

