
 
ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

15 СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

27 квітня 2017 р. 

      

Про внесення змін та доповнень 

до договору оренди земельної ділянки  

в м. Гребінка по вул. Миру, 46-а. 

 

     Розглянувши  заяву  ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"МЕТСПЛАВ" про внесення змін та доповнень до договору оренди земельної 

ділянки від 06.02.2009 року, у зв’язку з присвоєнням кадастрового номеру 

земельній ділянці та уточненням адреси об’єкта нерухомого майна, що належить 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТСПЛАВ", у 

відповідності п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  

Україні», ст. ст. 12, 19, 83, 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, ст. ст. 2, 

30 Закону України «Про оренду землі», рішення виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради №310 від 22.06.2012 року, враховуючи рекомендації 

постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, будівництва, 

житлово-комунального господарства, торгівлі, транспорту, земельних відносин, 

екології, раціонального природокористування, на підставі поданих документів, 

Гребінківська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

   1. Внести зміни та доповнення до договору оренди земельної ділянки в м. 

Гребінка по вул. Миру, 46-а від 06.02.2009 року (реєстраційний номер 

040955400002 від 06.04.2009 року), укладеного між Гребінківською міською 

радою та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"МЕТСПЛАВ", у зв’язку з присвоєнням кадастрового номеру земельній ділянці 

(витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ-

5305622402017 від 11.04.2017 року) та уточненням адреси об’єкта нерухомого 

майна (рішення виконавчого комітету Гребінківської міської ради №310 від 

22.06.2012 року), а саме: замінити адресу земельної ділянки з «м. Гребінка вул. 

Миру, 46-а» на «м. Гребінка вул. Миру, 46 д», та доповнити пункт 2 договору 

вказавши кадастровий номер земельної ділянки «5320810100:52:075:0045». 

   2. Зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"МЕТСПЛАВ": 

     2.1. виконувати обов’язки землекористувача відповідно до статті 96 

Земельного кодексу України; 

        2.2.  у місячний термін  укласти додаткову угоду до договору оренди 

земельної ділянки від 06.02.2009 року (реєстраційний номер 040955400002 від 

06.04.2009 року) та провести її державну реєстрацію. 
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   3. Попередити землекористувача, що право користування земельною ділянкою 

може бути припинено відповідно до статей 141, 143 Земельного кодексу України. 

 

 

Міський голова                                                                                 В.І. Колісніченко  
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