
ГРЕБІНКІВСЬКАМІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
31 СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

27 лютого 2020 р. №1092

Про внесення змін до договору оренди
земельної ділянки укладеного
між Гребінківською міською радою
та ТОВ «КОНОНІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»
і заміну сторін у договорі оренди

Відповідно до п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», статей 12, 120 Земельного кодексу України, статтями 377, 415
Цивільного кодексу України, частини 3 статті 7 Закону України «Про оренду
землі» та в зв’язку із зміною власника об’єктів нерухомого майна розташованих
в м. Гребінка по пров. Пирятинський, 48, розглянувши заяву ТОВ
«ГРЕБІНКІВСЬКИЙ ЗЕРНОПРОДУКТ», 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 до договору оренди земельної ділянки №4 від 28 травня 2013
року (номер запису про інше речове право 3475091 від 21.11.2013), укладеного
між Гребінківською міською радою та ТОВ «КОНОНІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»
(ідентифікаційний код юридичної особи 32284263) такі зміни:

1.1 замінити в договорі оренди земельної ділянки сторону, шляхом
укладання додаткового договору до договору оренди землі №4 від 28 травня
2013 року (номер запису про інше речове право 3475091 від 21.11.2013) про
заміну сторони в договорі, а саме, замінити орендаря: ТОВ «КОНОНІВСЬКИЙ
ЕЛЕВАТОР» (ідентифікаційний код юридичної особи 32284263) на нового
орендаря: ТОВ «ГРЕБІНКІВСЬКИЙ ЗЕРНОПРОДУКТ» (ідентифікаційний код
юридичної особи 43448708);

1.2 встановити орендну плату в розмірі 5% від нормативної грошової
оцінки землі, відповідно до Положення щодо встановлення розміру ставок
орендної плати за земельні ділянки комунальної власності Гребінківської
міської ради.

2. Доручити міському голові Колісніченку В.І. укласти додатковий
договір до договору оренди земельної ділянки зазначеному в пункті 1 цього
рішення про внесення змін до договору та заміну однієї із сторін в договорі.



3. Провести державну реєстрацію додаткового договору до договору
оренди земельної ділянки розташованої за адресою: м. Гребінка пров.
Пирятинський, 48 (кадастровий номер 5320810100:51:035:0014).

4. Попередити землекористувача ТОВ «ГРЕБІНКІВСЬКИЙ
ЗЕРНОПРОДУКТ», що використання земельної ділянки не за цільовим
призначення тягне за собою припинення права користування нею відповідно до
вимог статей 141, 143 Земельного кодексу України.

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

Міський голова В.І. Колісніченко


