
     

 

 

                        
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

27  СЕСІЯ V1-го СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 
  21  січня  2015 р.                                                            

                            

          Про затвердження технічної документації із 

        землеустрою щодо встановлення меж земельної  

        ділянки та передачу її в користування  

        ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

        ФІРМА «АСТАРТА-КИЇВ»   

        в м. Гребінка по пров. Пирятинський, 38. 

         

        

 

        Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки промисловості «землі промисловості (землі, надані для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель та 

споруд промислових, гірничодобувних, транспортних та інших підприємств, їх 

під’їзних шляхів, інженерних мереж, адміністративно-побутових будівель, інших 

споруд)»  в м. Гребінка по пров. Пирятинський, 38,  площею 2,0011 га, на якій 

розміщені будівлі та споруди, що належать ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА «АСТАРТА-КИЇВ» , у відповідності з п. 34 ч. 1 

ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”,ст. ст. 12, 93, 120, 

122, 123, 124, 126,  186 Земельного кодексу України, ст. ст. 25, 55 Закону України 

«Про землеустрій», Законом України " Про оренду землі " , Цивільним кодексом 

України 

 

                                     міська рада   в и р і  ш  и  л  а  : 

 

        1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки промисловості «землі промисловості (землі, надані для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель та 

споруд промислових, гірничодобувних, транспортних та інших підприємств, їх 

під’їзних шляхів, інженерних мереж, адміністративно-побутових будівель, інших 

споруд)»  ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА 

«АСТАРТА-КИЇВ» в місті Гребінка по пров. Пирятинський, 38, площею 2,0011га, 

кадастровий номер № 5320810100:51:035:0033. 

       2.Надати в оренду строком на 49 років  ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА «АСТАРТА-КИЇВ»  земельну ділянку  

промисловості «землі промисловості (землі, надані для розміщення та 
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експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель та споруд 

промислових, гірничодобувних, транспортних та інших підприємств, їх під’їзних 

шляхів, інженерних мереж, адміністративно-побутових будівель, інших споруд)»  

в м. Гребінка по пров. Пирятинський, 38, площею 2,0011 га, кадастровий номер № 

5320810100:51:035:0033. 

      3. Встановити  орендну плату в розмірі 5% від нормативної грошової оцінки 

землі, відповідно до Положення  щодо встановлення розміру ставок орендної 

плати за земельні ділянки комунальної власності Гребінківської міської ради, 

затвердженого  рішення 21 сесії VI-го скликання Гребінківської міської ради від 

30 січня 2014р. «Про затвердження Положення щодо встановлення розміру ставок 

орендної плати за земельні ділянки комунальної власності Гребінківської міської 

ради» 

   4. Зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

ФІРМА «АСТАРТА-КИЇВ»: 

     4.1. виконувати обов’язки землекористувача відповідно до статті 96 

Земельного кодексу України; 

         4.2.  в установленому порядку  укласти договір оренди земельної ділянки та 

провести його державну реєстрацію. 

 

 

                           

Міський голова                                       Ф. Г. Мілевський 


