
                        
ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

18 СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

22 серпня 2017 р. 
                          

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», розглянувши звернення ПП 

«ЗемІнвест» № 4 від 17.08.2017 року щодо підготовки лотів до земельних торгів 

за рахунок власних коштів та звернення ФОП щодо надання в користування 

земельних ділянок для розміщення торгівельних павільйонів (заяви від 09.06.2017 

за № Д/308 та № Д/309), з метою раціонального використання земельних ресурсів, 

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. Визначити земельні ділянки комунальної власності, а саме: 

орієнтовною площею 0,0030 га,  розташовану  по вул. Магістральна, 122-А в 

м. Гребінка Полтавської області, цільове призначення: 03.07 - для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі; 

орієнтовною площею 0,0030 га,  розташовану  по пров. Спортивний, 17-В в 

м. Гребінка Полтавської області, цільове призначення: 03.07 - для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі;  

право оренди на які підлягає продажу на земельних торгах у формі аукціону 

(аукціон).  

  2. З метою підготовки документації до земельних торгів виконавчому 

комітету міської ради на земельні ділянки, зазначені в пункті один цього рішення: 

2.1. Забезпечити розроблення документації із землеустрою (у разі 

необхідності). 

2.2. Забезпечити розроблення детального плану території (у разі 

необхідності). 

 2.3. Отримати витяг з Державного земельного кадастру про земельну 

ділянку. 
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  2.4. Отримати витяг з технічної документації про нормативну грошову 

оцінку земельної ділянки. 

  2.5. Здійснити державну реєстрацію права комунальної власності на 

земельну ділянку за територіальною громадою Гребінківської міської ради.  

  3. Виконавцем земельних торгів визначити приватне підприємство 

«ЗемІнвест» (Ідентифікаційний код юридичної особи 37497616), за рахунок 

коштів якого здійснити фінансування підготовки лотів до продажу на торгах, з 

наступним відшкодуванням витрат виконавця за рахунок коштів переможця 

аукціону. 

  4. Міському голові Колісніченку В.І. від імені міської ради укласти з 

виконавцем торгів договір про підготовку лотів для продажу на земельних торгах. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  з 

питань соціально-економічного розвитку, будівництва, житлово-комунального 

господарства, торгівлі, транспорту, земельних відносин, екології, раціонального 

природокористування (Р.С. Соловей). 

 
 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                            Л.В. Цапенко 
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