
ГРЕБІНКІВСЬКАМІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
29 СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

23 грудня 2019 р. №971

Про перелік земельних ділянок
несільськогосподарського призначення
які планується продати в 2020 році та про надання
дозволу на проведення експертної грошової
оцінки земельної ділянки

Відповідно до п. 34 ч. 1 ст. 26, ст. 33 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статей 12, 122, 127, 128, 134 Земельного кодексу
України, розглянувши заяву та документи, що додаються до неї гр. Хазової О.О.
про включення в перелік земельних ділянок які плануються на продаж в 2020 році
та надання дозволу на виготовлення експертної грошової оцінки земельної
ділянки несільськогосподарського призначення, в м. Гребінка по вул.
Магістральна, 100 б, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань
містобудування, планування територій, будівництва, архітектури, земельних
відносин, природокористування, на підставі поданих документів, Гребінківська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Встановити на 2020 рік наступний перелік земельних ділянок несільсько-
господарського призначення, що знаходяться в оренді та які планується продати
по місту Гребінка:
- вул. Магістральна, 100 б, площа 0,0071 га., цільове призначення 03.07- для
будівництва та обслуговування будівель торгівлі, кадастровий номер:
5320810100:52:032:0013, (користувач гр. Хазова Ольга Олександрівні
(реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2261905469)).
2. З метою продажу гр. Хазовій Ользі Олександрівні (реєстраційний номер

облікової картки платника податків: 2261905469) забудованої земельної
ділянки несільськогосподарського призначення, яка розташована по вул.
Магістральна, 100 б, м.Гребінка, Гребінківського району, Полтавської
області загальною площею 0,0071га (кадастровий номер: 5320810100:52:032:0013),
на якій розташована нежитлова будівля, яка належить гр. Хазовій Ользі
Олександрівні на праві приватної власності, надати дозвіл виконавчому
комітету Гребінківської міської ради на проведення експертної грошової
оцінки земельної ділянки по вул. Магістральна, 100 б, м.Гребінка, Полтавської
обл. (кадастровий номер: 5320810100:52:032:0013).



2.1. Доручити міському голові Колісніченку В.І. укласти із гр. Хазовою
О.О. договір про сплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної
ділянки.
2.2. Встановити розмір авансового внеску в сумі 4567,70 грн.

(чотири тисячі п’ятсот шістдесят сім гривень 70 коп.), що складає 10% від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка станом на 17.09.2019 року
складає 45677,00грн. (сорок п’ять тисяч шістсот сімдесят сім грн. 00 коп.) згідно
витягу із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної
ділянки № 3429/0/210-19 вiд 17.09.2019, виданий Головним Управлінням
Держгеокадастру у Полтавськой області міжрайонне управління у
Гребінківському та Пирятинському районах.
2.3. виконавчому комітету Гребінківської міської ради надати експертну

грошову оцінку земельної ділянки на затвердження Гребінківській міській раді.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з

питань містобудування, планування територій, будівництва, архітектури,
земельних відносин, природокористування (С.С. Назаренко).

Міський голова В.І. Колісніченко


