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№62

Про організаційні заходи
щодо підготовки документації
до земельних торгів (аукціону).
Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, статей 12, 83, 122-124, 127, 134, 136 Земельного кодексу України,
Законів України «Про Державний земельний кадастр», «Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», з урахуванням звернення
приватного підприємства «Регіональний інвестиційний центр аукціонів» щодо
підготовки документів та проведення земельних торгів за рахунок власних
коштів, з метою раціонального використання земельних ресурсів, враховуючи
рекомендації постійної комісії з питань містобудування, планування територій,
будівництва, архітектури, земельних відносин, природокористування, на підставі
поданих документів, Гребінківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Визначити земельну ділянку площею 10,0000 га., кадастровий номер
5320810100:53:025:0022, цільове призначення: 14.01 «для розміщення,
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів
енергогенеруючих підприємств, установ та організацій»
розташовану
за
адресою: пров. Пирятинський, 34 В, м. Гребінка Полтавської області, із земель
комунальної власності, землі запасу не надані у власність чи користування, право
оренди на яку підлягає продажу на земельних торгах у формі аукціону (аукціон),
для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд
об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ та організацій.
2. За браком коштів місцевого бюджету, з метою їх раціонального
використання фінансування підготовки лота до земельних торгів та їх проведення
здійснити за рахунок коштів виконавця та переможця торгів. З урахуванням, що
фінансування послуг з проведення земельних торгів буде здійснюватися без
використання бюджетних коштів.
Виконавцем земельних торгів визначити приватне підприємство
«Регіональний інвестиційний центр аукціонів», за рахунок коштів якого здійснити
фінансування підготовки лота до продажу на торгах, з наступним відшкодуванням
витрат виконавця за рахунок коштів переможця аукціону.
3. Міському голові Колісніченку В.І. від імені міської ради укласти з
виконавцем торгів договір про підготовку лотів для продажу на земельних торгах.

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

Міський голова
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