
 
ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

12 СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ 

(позачергова) 

 

РІШЕННЯ 

03 лютого 2017 р. 

            

Про надання в оренду земельної  

ділянки гр. Рохманійко Л.В. в м. Гребінка  

по пров. Сільськогосподарський, 8. 

 

              

           Розглянувши заяву гр. Рохманійко Л.В., про  переоформлення договору 

оренди земельної ділянки яка перебуває в користуванні Рохманійка Віталія 

Івановича площею 0,0078 га. в м. Гребінка по пров. Сільськогосподарський, 8, в 

зв’язку зі зміною власника об’єкта нерухомого майна, керуючись п. 34 ч. 1 ст. 26 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст. ст. 12, 93, 120, 123, 

124, 141, Земельного кодексу України, ст.ст. 31, 32 Закону України «Про оренду 

землі», ст.ст. 377, 651, 652 Цивільного кодексу України, 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. Припинити договір оренди земельної ділянки № б/н від 24.09.2007р., 

укладений між Гребінківською міською радою (з одного боку) та Рохманійком 

Віталієм Івановичем (з другого), зареєстрований Гребінківським районним 

відділом Полтавської регіональної філії ДП «Центр державного земельного 

кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах», за 

№040755400030 від 09.10.2007р., в зв’язку зі зміною власника об’єкта нерухомого 

майна. Договір оренди земельної ділянки від 24.09.2007 року (реєстраційний 

номер 040755400030 від 09.10.2007 року) зняти з державної реєстрації. 

   2. Передати гр. Рохманійко Людмилі Володимирівні в оренду терміном  на 20 

років земельну ділянку площею 0,0078 га., для будівництва та  обслуговування 

будівель торгівлі, кадастровий номер: 5320810100:52:075:0020, на якій 

знаходиться нежитлове приміщення, торговий павільйон  який належать їй на 

праві власності, в місті Гребінка  по пров. Сільськогосподарський, 8. 

3. Зобов’язати громадянку Рохманійко Людмилу Володимирівну: 

        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.     

http://www.docufreezer.com/order


4. Попередити громадянку Рохманійко Людмилу Володимирівну, що 

використання земельної ділянки не за цільовим призначення тягне за собою 

припинення права користування нею відповідно до вимог статей 141, 143 

Земельного кодексу України.              

 

 

Міський голова                                                                                 В.І. Колісніченко 


