
ГРЕБІНКІВСЬКАМІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
13 СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

23 жовтня 2018 р. №439

Про розгляд звернення щодо
поновлення договору
оренди земельної ділянки
гр. Кременю О.Г.

Відповідно до п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», ст. ст. 12, 79, 791, 93, 122, 123, 124, 134 Земельного кодексу України,
ст. ст. 15, 16, 19, 33 Закону України «Про оренду землі», Цивільного кодексу
України, розглянувши заяву та документи, що додаються до неї гр. Кременя О.Г.
від 17.09.2018р про надання дозволу на поновлення договору оренди земельної
ділянки №03-19/6/6 від 18.10.2013р. укладений між Гребінківською районною
державною адміністрацією та гр. Кременем О.Г. та про дозвіл на виготовлення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості), враховуючи рекомендації постійної
комісії з питань містобудування, планування територій, будівництва, архітектури,
земельних відносин, природокористування, на підставі поданих документів,
Гребінківська міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Дозволити гр. Кременю Олександру Григоровичу виготовити технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) площею 4,1505 га, з 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 в
зв’язку з тим, що поновлення договору оренди проводиться тільки по
сформованим земельним ділянкам, які є об’єктом цивільних прав у відповідності
статей 79, 791 Земельного кодексу України.

2. Звернути увагу гр. Кременя О.Г. що для подальшого всебічного та
повного розгляду клопотання стосовно поновлення договору оренди землі
необхідно подати у складі пакету документів витяг з Державного земельного
кадастру про земельну ділянку та проект додаткової угоди до договору оренди
землі.

3. Рекомендувати гр. Кременю О.Г. провести за власний рахунок
нормативну грошову оцінку земельної ділянки та розробити агрохімічний паспорт
поля.



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


