
     

                        
ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

23- а  СЕСІЯ VI-го СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 
           

 
            

           Про перезаключення договору оренди   

           земельної ділянки в м. Гребінка 

           по вул. Петровського, 30. 

              

           Розглянувши заяву Половова Олега Анатолійовича, Порада Сергія 

Миколайовича, Лисенка Олександра Андрійовича, яким належать нежитлові 

приміщення, розташовані на земельній ділянці яка перебуває в користуванні 

Половова Олега Анатолійовича та Педриги Вячеслава Валерійовича  про  

перезаключення договору оренди земельної ділянки площею 0,1458 га. в м. 

Гребінка по вул. Петровського, 30. № б/н від 19.08.2010р. зареєстрованого 

Гребінківським районним відділом Полтавської регіональної філії ДП «Центр 

державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних 

ресурсах», за №041055400330 від 26.08.2010р., в зв’язку зі зміною власників об’єктів 

нерухомого майна, та   у відповідності з ст. ст 120,  141 Земельного кодексу України, 

п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 31, 32 

Закону України «Про оренду землі», ст.ст. 377, 651, 652 Цивільного кодексу 

України, 

                                         міська рада  в и р і ш и л а  : 

1. Припинити договір оренди земельної ділянки № б/н від 19.08.2010р., 

укладений між Гребінківською міською радою (з одного боку) та ФОП Половов 

Олег Анатолійович та ФОП Педрига Вячеслав Валерійович (з другого)  

,зареєстрований Гребінківським районним відділом Полтавської регіональної філії 

ДП «Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по 

земельних ресурсах», за №041055400330 від 26.08.2010р. в зв’язку зі зміною 

власників об’єктів нерухомого майна за згодою сторін шляхом його розірвання. 

      2. Передати гр.гр. Половову Олегу Анатолійовичу, Пораді Сергію 

Миколайовичу, Лисенку Олександру Андрійовичу  в оренду терміном  на 20 років 

земельну ділянку площею 0,1458 га., для будівництва та  обслуговування будівель 

торгівлі, кадастровий номер: 5320810100:52:030:0003, згідно дольових частин, на 

якій знаходяться нежитлові приміщення, які належать їм на праві власності, в 

місті Гребінка  по вулиці  Петровського, 30. 

3. Зобов’язати громадян:  Половова Олега Анатолійовича, Порада Сергія 

Миколайовича, Лисенка Олександра Андрійовича: 

        3.1. виконувати обов’язки землекористувача відповідно до статті 96 

Земельного кодексу України; 

        3.2.  укласти договір оренди земельної ділянки та провести його державну 

реєстрацію.             

        

 

Міський голова                               Ф.Г. Мілевський 

  11  червня  2014 р. 
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