
 
ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22 СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ 

(позачергова) 

РІШЕННЯ 

 

07 листопада 2017 р. 

                    

Про затвердження проекту  

землеустрою щодо відведення   

земельної ділянки у користування 

в м. Гребінка по 

пров. Піонерський, 5-А, секція А, господарська будівля 11-А. 

 

 

          Розглянувши заяву гр. Парпури Е.О., про затвердження проекту 

землеустрою  щодо відведення  земельної ділянки у користування  в м. Гребінка 

по пров. Піонерський, 5-А, секція А, господарська будівля 11-А для розміщення 

господарської будівлі, та у відповідності п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про  

місцеве  самоврядування  в  Україні», ст. ст. 12, 19, 93, 123, 124, 186 Земельного 

кодексу України, Закону України «Про оренду землі», 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. Затвердити проект землеустрою  щодо відведення  земельної ділянки у 

користування площею 0,0030 га, кадастровий номер 5320810100:52:051:0012, 

цільове призначення: 02.01- для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (користувач 

Парпура Елеонора Олегівна) для розміщення господарської будівлі в м. Гребінка 

по пров. Піонерський, 5-А, секція А, господарська будівля 11-А. 

      2. Надати гр. Парпурі Елеонорі Олегівні в оренду строком на 10 (десять) років 

земельну ділянку в м. Гребінка по пров. Піонерський, 5-А, секція А, господарська 

будівля 11-А площею 0,0030 га., кадастровий номер 5320810100:52:051:0012 

цільове призначення: 02.01- для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для розміщення 

господарської будівлі, що належить їй на праві власності. 

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

землі, відповідно до Положення  щодо встановлення розміру ставок орендної 

плати за земельні ділянки комунальної власності Гребінківської міської ради. 

      4. Зобов’язати гр. Парпуру Елеонору Олегівну: 
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    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. 

     5. Попередити землекористувача гр. Парпуру Елеонору Олегівну, 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 
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