
ГРЕБІНКІВСЬКАМІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
13 СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

23 жовтня 2018 р. №440

Про поновлення договору
оренди земельної ділянки

Відповідно до п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», ст. ст. 12, 93, 122, 123, 124, 134 Земельного кодексу України, ст. ст. 16,
19, 33 Закону України «Про оренду землі», Цивільного кодексу України,
розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.01.2018р. № 60-р «Питання
передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної
власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад», Наказу
Головного управління Держгеокадастру в Полтавській області «Про передачу
земельних ділянок державної власності у комунальну» №2461-СГ від 04.04.2018р,
розглянувши заяву та документи, що додаються до неї гр. Рябоконя Г.А. від
12.09.2018р про надання дозволу на поновлення договору оренди земельної
ділянки, лист про надання інформації Головного управління Держгеокадастру в
Полтавській області від 24.09.2018р №18-16-0.332-5712/2-18 з додатками,
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань містобудування, планування
територій, будівництва, архітектури, земельних відносин, природокористування,
на підставі поданих документів, Гребінківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Поновити договір оренди землі від 15 травня 2007 року, укладений між
Гребінківською районною державною адміністрацією та гр. Рябоконем Григорієм
Анатолійовичем на земельну ділянку площею 6,2668 га ріллі, кадастровий номер:
5320884900:00:001:0415, із цільовим призначенням: 01.01 для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва, яка знаходиться за межами населених
пунктів на території Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади,
Гребінківського району, Полтавської області, зареєстрований у Гребінківському
районному відділі Полтавської регіональної філії ДП «Центр державного
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах»
про, що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 15.05.2007 року за
№040755400038, терміном на 7 років з орендною платою у розмірі 12% від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки, шляхом укладання додаткової
угоди.

2. Відділу земельних відносин та охорони навколишнього середовища
виконавчого комітету Гребінківської міської ради підготувати додаткову угоду
про поновлення Договору оренди землі, зареєстрованого у Гребінківському



районному відділі Полтавської регіональної філії ДП «Центр державного
земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах»
про, що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 15.05.2007 року за
№040755400038.

3. Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням з
дотриманням вимог статей 96, 103 Земельного кодексу України, Закону України
«Про оренду землі» та інших нормативно-правових актів.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань містобудування, планування територій, будівництва, архітектури,
земельних відносин, природокористування (С.С. Назаренко).

Секретар міської ради Л. Цапенко


