НОВОПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дев’ятнадцята сесія сьомого скликання
«19» травня 2017 року

№737
РІШЕННЯ

Про внесення змін до договору оренди землі
Розглянувши звернення приватного акціонерного товариства
«Промислово-технологічний парк «КИЇВЩИНА» та з метою забезпечення
економічного розвитку села Нові Петрівці, активізації інвестиційної
діяльності, створення нових робочих місць, розвитку сучасної виробничої
інфраструктури та у зв’язку з погодженням Новопетрівською сільською
радою концепції індустріального парку «КИЇВЩИНА», відповідно до Закону
України «Про індустріальні парки», керуючись ст. 30 Закону України «Про
оренду землі», ст. 26 та ч.1 ст. 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
сільська рада
ВИРІШИЛА:
1.
Внести наступні зміни до договору оренди земельної ділянки від 14
лютого 2008 року, посвідченого Голуб Л.А. приватним нотаріусом
Вишгородського районного нотаріального округу Київської області та
зареєстрованого в реєстрі за №866, а саме:
1.1.

Пункт 1 Договору, викласти в такій редакції:

«1. Орендодавець надає, а орендар приймає в строкове платне користування
земельну ділянку під розміщення (створення) індустріального парку в селі
Нові Петрівці Вишгородського району Київської області.»;
1.2. В пункті 6 Договору цифри «31.12.2017» замінити на цифри
«31.12.2019»;
1.3.

Пункт 11 Договору, викласти в такій редакції:

1.4. «11. Індустріальний парк може створюватись на всій території
земельної ділянки або її частинах за вибором Орендаря. Орендар має право
передавати земельну ділянку або її частини у суборенду третім особам
відповідно до земельного законодавства України без попереднього
погодження з Орендодавцем.».
2.
Доручити Новопетрівському сільському голові Старенькому Р.М.,
укласти відповідний правочин щодо внесення змін до договору оренди

земельної ділянки від 14 лютого 2008 року, посвідченого Голуб Л.А.
приватним нотаріусом Вишгородського районного нотаріального округу
Київської області та зареєстрованого в реєстрі за №866, визначені пункті 1
цього рішення.
3.
Доручити секретарю Новопетрівської сільської ради Костюк С.О.,
забезпечити офіційне оприлюднення цього рішення.
4.
Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну
депутатську комісію з питань землеустрою та земельних відносин,
будівництва та архітектури.

Сільський голова

Р.М. Старенький

