
КОМСОМОЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА 
Зміївського району    Харківської області 

ХХХV сесія    VІІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  „ 22 ” березня  2018 року                                                          № 658   – VІІ  
Про затвердження  проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  в тимчасове  

користування на умовах оренди для будівництва  

та обслуговування інших  будівель громадської  

забудови (для обслуговування нежитлової будівлі  

(склад для зберігання цибулі на 500 т.)) гр. 

 Тарнавському А.І. 

 

              Розглянувши заяву гр. Тарнавського Андрія Ігоровича 

ідентифікаційний номер 3275016697, що мешкає за адресою: с. Ч-Бишкин, вул. 

Миру, буд.51,  проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки  в 

тимчасове користування на умовах оренди для будівництва та обслуговування 

інших  будівель громадської забудови (для обслуговування нежитлової будівлі 

(склад для зберігання цибулі на 500 т.)), яка розташована на території 

Комсомольської селищної ради смт. Слобожанське, Балаклійське шосе, 

буд.17-і,  керуючись ст. ст.12,93, 122, 124  Земельного  кодексу  України, ст.ст. 

19, 25, 30  Закону  України  «Про землеустрій», рішенням ХХХ сесії  VІ 

скликання від 29.03.2012 р. «Про затвердження технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель сел. Комсомольське Комсомольської 

селищної ради Зміївського району Харківської області», «Положенням про 

порядок визначення розмірів орендної плати при укладанні договорів оренди 

землі на території Комсомольської селищної ради в межах населених пунктів 

в новій редакції», яке затверджено рішенням ХХ сесії Комсомольської 

селищної ради VІІ  скликання від 23.03.2017р. № 408-VІІ, ст. 26 п. З4  Закону  

України  «Про  місцеве   самоврядування  в Україні»,  Комсомольська  селищна  

рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки  в 

тимчасове користування на умовах оренди гр. Тарнавскому Андрію 

Ігоровичу для будівництва та обслуговування інших  будівель 

громадської забудови (для обслуговування нежитлової будівлі (склад для 

зберігання цибулі на 500 т.)) із земель житлової та громадської забудови 

комунальної власності, яка розташована на території Комсомольської 



селищної ради смт. Слобожанське, Балаклійське шосе, буд.17-і, 

Зміївського району Харківської області, загальною площею 0,1513 га у 

тому числі 0,0921 га – під капітальною будівлею, 0,0592 – під проїздами 

проходами та площадками, кадастровий номер 6321755600:01:004:0069. 

2. Надати в оренду гр. Тарнавскому Андрію Ігоровичу  земельну ділянку 

загальною площею 0,1513 га,  яка розташована за адресою: смт. 

Слобожанське, Балаклійське шосе, буд.17-і для будівництва та 

обслуговування інших  будівель громадської забудови (для 

обслуговування нежитлової будівлі (склад для зберігання цибулі на 500 

т.)), кадастровий номер 6321755600:01:004:0069, терміном на  10(десять) 

років.  

3. Пропонувати встановити ставку орендної плати за користування 

земельною ділянкою  за кадастровим номером  6321755600:01:004:0069 в 

розмірі 12 % -  від нормативної грошової оцінки земель смт.Слобожанське 

за 0,0921 га – під капітальною будівлею та 6%  від нормативної грошової 

оцінки земель смт.Слобожанське за 0,0592 га  - під проїздами, проходами 

та площадками. 

4. Зобов’язати гр. Тарнавского Андрія Ігоровича підготувати та 

зареєструвати договір оренди земельної ділянки в установленому законом 

порядку в місячний термін. 

5. Зобов’язати гр. Тарнавского Андрія Ігоровича провести  заходи  щодо 

благоустрою наданої території. 

6. Відповідальність за відповідність проекту землеустрою, доданих до нього 

матеріалів, висновків ГУ Держгеокадастру у Донецькій  області, відділу 

містобудування,  архітектури та житлово-комунального господарства 

Зміївської районної Державної адміністрації Харківської області 

покласти на гр. Тарнавского Андрія Ігоровича та відповідну 

землевпорядну організацію, що здійснювала розробку проекту 

землеустрою та його погодження. 

7. Контроль    за      виконанням      даного     рішення    покласти  на  комісію 

з питань промисловості, будівництва, агропромислового комплексу,  

житлово-комунального  господарства, земельних відносин та екології 

(голова комісії Білевіч О.В.) 

 

 
 

Комсомольський селищний  голова                                       Д.М.Діхтяр 
 


