ГРАДИЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Глобинський район Полтавська область Україна
12 сесія 7 скликання
РІШЕННЯ№1
19 липня 2016 року
смт. Градизьк

Про виконання бюджету Градизької селищної
ради за ІІ квартал 2016 року

Заслухавши та обговоривши інформацію головного бухгалтера Градизької селищної
ради Лободи І.С. про стан виконання бюджету Градизької селищної ради за ІІ квартал
2016 року

сесія селищної ради ВИРІШИЛА:
Затвердити виконання бюджету Градизької селищної ради за ІІ квартал 2016 року:
по доходах в сумі 2 646 210,67 грн., в т.ч. по спеціальному фонду – 190 171,53 грн.;
по видатках в сумі 3 187 516,67 грн., в т.ч. по спеціальному фонду - 490 627,22 грн.
Селищний голова

Носа М.Ю.

ГРАДИЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Глобинський район Полтавська область Україна
12 сесія 7 скликання
РІШЕННЯ№2
19 липня 2016 року
смт. Градизьк
Про затвердження змін до селищної програми на 2016 рік
Заслухавши головного бухгалтера Градизької селищної ради Лободу І.С. щодо
внесення змін до тексту селищної програми подальшого розвитку та удосконалення
організації харчування, оздоровлення та відпочинку учнів загальноосвітніх
навчальних закладів на 2016 рік.

сесія селищної ради ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до пункту два рішення № 3 Градизької селищної ради від 19 лютого
2016 року 8 (позачергової) сесії 7 скликання та викласти його в новій редакції:
- селищна програма подальшого розвитку та удосконалення організації
харчування, оздоровлення та відпочинку учнів загальноосвітніх навчальних
закладів на 2016 рік.
2. Внести зміни до тексту селищної програми подальшого розвитку та удосконалення
організації харчування, оздоровлення та відпочинку учнів загальноосвітніх навчальних
закладів на 2016 рік.

Селищний голова

Носа М.Ю.

ГРАДИЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Глобинський район Полтавська область Україна
12 сесія 7 скликання
РІШЕННЯ№3
19 липня 2016 року
смт. Градизьк

Про внесення змін і доповнень до селищного
бюджету на 2016 рік Градизької селищної ради
Керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» та ст. 23, 78 Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію головного
бухгалтера Градизької селищної ради Лободи І.С.

сесія селищної ради ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення № 2 від 23.12.2015 р. 5 (позачергової) сесії 7 скликання «Про
селищний бюджет на 2016 рік» згідно з 1, 2, 3, 4, 5, 6 додатками.
2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності Градизької
внести зміни до розпису селищного бюджету.

селищної ради

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету,
фінансів,
торгівлі
та
побутового
обслуговування
населення
(Хавронюк В.Ю.).

Селищний голова

Носа М.Ю.

ГРАДИЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Глобинський район Полтавська область Україна
12 сесія 7 скликання
РІШЕННЯ№4
19 липня 2016 року
смт. Градизьк

Про затвердження розпоряджень Градизького
селищного голови

Керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» та ст. 23, 77, 78 Бюджетного кодексу України, п.8 рішення № 2 «Про селищний
бюджет на 2015 рік» від 16.01.2015 р. 52 сесії Градизької селищної ради 6 скликання

сесія селищної ради ВИРІШИЛА:
Затвердити:
1. Розпорядження № 91 від 13.05.2016 року селищного голови «Про внесення змін і
доповнень до селищного бюджету на 2016 рік Градизької селищної ради»;
2. Розпорядження № 104 від 28.05.2016 року селищного голови «Про виділення
коштів учасникові АТО гр. Добробатько Ю.С.»;
3. Розпорядження № 109 від 13.06.2016 року селищного голови «Про внесення змін
і доповнень до селищного бюджету на 2016 рік Градизької селищної ради»;
4. Розпорядження № 113 від 21.06.2016 року селищного голови «Про внесення змін
і доповнень до селищного бюджету на 2016 рік Градизької селищної ради»;
5. Розпорядження № 131 від 04.07.2016 року селищного голови «Про внесення змін
і доповнень до селищного бюджету на 2016 рік Градизької селищної ради»;
6. Розпорядження № 146 від 18.07.2016 року селищного голови «Про внесення змін
і доповнень до селищного бюджету на 2016 рік Градизької селищної ради».
Селищний голова

Носа М.Ю.

ГРАДИЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Глобинський район Полтавська область Україна
12 сесія 7 скликання
РІШЕННЯ№5
19 липня 2016 року
смт. Градизьк
Про відпустку селищного голови

Розглянувши заяву селищного голови Носа М.Ю. про надання йому чергової
відпустки та виплати матеріальної допомоги на оздоровлення, керуючись ст.42 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.21 Закону України “Про службу в
органах місцевого самоврядування ”

сесія селищної ради ВИРІШИЛА:
Надати відпустку селищному голові Носа М.Ю. за 2016 рік на 30 календарних днів з
08.08.2016 року по 07.09.2016 року та 14 додаткових днів, як учаснику
антитерористичної операції з 08.09.2016 року по 21.09.2016 року та виплатити
матеріальну допомогу на оздоровлення.

Селищний голова

Носа М.Ю.

ГРАДИЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Глобинський район Полтавська область Україна
12 сесія 7 скликання
РІШЕННЯ№6
19 липня 2016 року
смт. Градизьк

Про затвердження на посаду заступника селищного голови
з питань діяльності виконавчих органів ради Гетала
Володимира Васильовича

Заслухавши пропозицію Градизького селищного голови Носа Мирослава
Юрійовича щодо затвердження на посаду заступника селищного голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Гетала Володимира Васильовича, в зв’язку
виходом на пенсію та звільненням з посади заступника селищного голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Головача Володимира Степановича за власним
бажанням керуючись ст. 10 Закону України «Про службу в органах місцевого
самоврядування»

сесія селищної ради ВИРІШИЛА:
Затвердити на посаду заступника селищного голови з питань діяльності
виконавчих органів ради Гетала Володимира Васильовича.

Селищний голова

Носа М.Ю.

ГРАДИЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Глобинський район Полтавська область Україна
12 сесія 7 скликання
РІШЕННЯ№7
19 липня 2016 року
смт. Градизьк

Про зміну персонального складу виконавчого комітету
Градизької селищної ради
Заслухавши пропозицію Градизького селищного голови Носа Мирослава
Юрійовича щодо зміни персонального складу виконавчого комітету Градизької
селищної ради в зв’язку виходом на пенсію та звільненням з посади заступника
селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Головача Володимира
Степановича за власним бажанням та прийняття на посаду заступника селищного
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гетала Володимира Васильовича,
керуючись п.3 ч.1 ст. 26 та ст.51 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»

сесія селищної ради ВИРІШИЛА:
1. Внести зміну до персонального складу виконавчого комітету Градизької
селищної ради.
2. Затвердити такий персональний склад виконавчого комітету Градизької селищної
ради:
1) Носа Мирослав Юрійович – Градизький селищний голова;
2) Гетало Володимир Васильович – заступник Градизького селищного голови з
питань діяльності виконавчих органів ради;
3) Стадніченко Микола Миколайович – секретар Градизької селищної ради;
4) Головач Володимир Степанович;
5) Клименко Анатолій Миколайович;

6)
7)
8)
9)

Лихопуд Сергій Григорович;
Осташко Ігор Анатолійович;
Пшеничний Петро Іванович;
Салімон Алла Петрівна.
Селищний голова

Носа М.Ю.

ГРАДИЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Глобинський район Полтавська область Україна
12 сесія 7 скликання
РІШЕННЯ№8
19 липня 2016 року
смт. Градизьк

Про зміну складу адміністративної комісії
виконавчому комітеті Градизької селищної ради

при

Заслухавши пропозицію Градизького селищного голови Носа Мирослава
Юрійовича щодо зміни складу адміністративної комісії при виконавчому комітеті
Градизької селищної ради в зв’язку з прийняттям на посаду заступника селищного
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гетала Володимира Васильовича,
керуючись п.3 ч.1 ст. 26 та ст.51 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»

сесія селищної ради ВИРІШИЛА:
Внести зміну до складу адміністративної комісії при виконавчому комітеті
Градизької селищної ради в зв’язку з прийняттям на посаду заступника селищного
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Градизької селищної ради
Гетала Володимира Васильовича.

Селищний голова

Носа М.Ю.

ГРАДИЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Глобинський район Полтавська область Україна
12 сесія 7 скликання
РІШЕННЯ№9
19 липня 2016 року
смт. Градизьк

Про зміну складу ради з опіки та піклування при
виконавчому комітеті Градизької селищної ради
Заслухавши пропозицію Градизького селищного голови Носа Мирослава
Юрійовича щодо зміни складу ради з опіки та піклування при виконавчому комітеті
Градизької селищної ради в зв’язку з прийняттям на посаду заступника селищного
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гетала Володимира Васильовича,
керуючись п.3 ч.1 ст. 26 та ст.51 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»

сесія селищної ради ВИРІШИЛА:
Внести зміну до складу ради з опіки та піклування при виконавчому комітеті
Градизької селищної ради в зв’язку з прийняттям на посаду заступника селищного
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Градизької селищної ради
Гетала Володимира Васильовича.

Селищний голова

Носа М.Ю.

ГРАДИЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Глобинський район Полтавська область Україна
12 сесія 7 скликання
Р І Ш Е Н Н Я № 10
19 липня 2016 року
смт. Градизьк
Про преміювання заступника селищного голови на
2016 рік

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.21
Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постановою
Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року №268 «Про упорядкування структури
та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів
прокуратури, судів та інших органів»
сесія селищної ради ВИРІШИЛА:
1. Преміювати заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів
ради Гетала Володимира Васильовича щомісячно за результатами роботи за
відповідний місяць в розмірі 65 % від посадового окладу.
2. Виплата премії здійснюється в межах встановленого фонду оплати праці в разі
відсутності кредиторської заборгованості та економії фонду заробітної плати.
3. Дане рішення набирає чинності з 20 липня 2016 року.
4. Головному бухгалтеру Градизької селищної ради Лободі І.С. забезпечити проведення
нарахування і виплати премії у визначеному цим рішенням розмірі.
Селищний голова

Носа М.Ю.

ГРАДИЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Глобинський район Полтавська область Україна
12 сесія 7 скликання
Р І Ш Е Н Н Я № 11
19 липня 2016 року
смт. Градизьк

Про розгляд питання добровільного об’єднання
територіальних громад
Заслухавши пропозицію селищного голови Носа М.Ю. щодо ініціювання
добровільного об’єднання територіальних громад, в результаті якого буде утворена
Градизька селищна територіальна громада з адміністративним центром у смт. Градизьк,
керуючись статтею 5 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних
громад»

сесія селищної ради ВИРІШИЛА:
1. Підтримати пропозицію селищного голови Носа М.Ю. щодо ініціювання
добровільного об’єднання Градизької територіальної громади Глобинського району
(смт Градизьк, села Ганнівка, Котляревське, Лізки, Середпілля), Пронозівської
територіальної громади Глобинського району (села Пронозівка, Васьківка, Кагамлик,
Мозоліївка, Шушвалівка), Погребівської територіальної громади Глобинського району
(села Погреби, Канівщина), Броварківської територіальної громади (села Броварки,
Вишеньки, Кирияківка, Пелехівщина, Петрашівка), Бугаївської територіальної громади
(село Бугаївка), Святилівської територіальної громади (села Святилівка, Крива Руда,
Липове, Проценки, Струтинівка) у результаті якого буде утворена Градизька селищна
територіальна громада з адміністративним центром у смт. Градизьк.
2. Визначити, що на території Градизької селищної ради громадське обговорення з
питань, пов’язаних з добровільним об’єднанням територіальних громад, буде
проводитися у формі зустрічей селищного голови, депутатів Градизької селищної ради
та працівників апарату виконавчого комітету Градизької селищної ради з мешканцями

всіх населених пунктів Градизької селищної ради, які мають проводитися максимально
територіально наближено до місця проживання громадян (можливо, але не обов’язково,
в межах створених для проведення виборів депутатів селищної ради виборчих округів)
з відображенням результатів зустрічей у формі протоколу.
3. Селищному голові Носа М.Ю. у термін не пізніше ніж до 17 серпня 2016 року
забезпечити вивчення та громадське обговорення пропозиції щодо ініціювання
добровільного об’єднання територіальних громад та після його завершення внести
пропозицію на розгляд сесії Градизької селищної ради для прийняття рішення про
надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад та делегування
представника (представників) до спільної робочої групи.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію
з питань освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, дотримання законності,
правопорядку та добровільного об’єднання територіальних громад (голова комісії
Сиволап Станіслав Миколайович).

Селищний голова

Носа М.Ю.

ГРАДИЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Глобинський район Полтавська область Україна
12 сесія 7 скликання
Р І Ш Е Н Н Я № 12
19 липня 2016 року
смт. Градизьк

Про розгляд питання щодо передачі приміщення
колишнього банку «Україна» по вул. Героїв Дніпра, 9/2 в
смт. Градизьк до комунальної власності територіальної
громади Градизької селищної ради

Заслухавши та обговоривши звернення Управління житлово-комунального
господарства Полтавської обласної державної адміністрації щодо передачі
приміщення колишнього банку «Україна» із спорудами площею 194 м2 по вул. Героїв
Дніпра, 9/2 в смт. Градизьк до комунальної власності територіальної громади
Градизької селищної ради

сесія селищної ради ВИРІШИЛА:
1. Прийняти приміщення колишнього банку «Україна» із спорудами площею 194 м2 по
вул. Героїв Дніпра, 9/2 в смт. Градизьк до комунальної власності територіальної
громади Градизької селищної ради.
2. Доручити виконавчому комітетові Градизької селищної ради повідомити Управління
майном Полтавської обласної ради про прийняте рішення.
Селищний голова

Носа М.Ю.

ГРАДИЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Глобинський район Полтавська область Україна
12 сесія 7 скликання
Р І Ш Е Н Н Я № 13
19 липня 2016 року
смт. Градизьк

Про скасування рішень сесій

Відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», втратою чинності Декрету Кабінету
Міністрів України №56-93 від 20.05.1993 р. «Про місцеві податки і збори» на підставі
Податкового Кодексу №2755-VI від 02.12.2010 року та Закону України «Про внесення
змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо
податкової реформи»

сесія селищної ради ВИРІШИЛА:
1. Визнати такими, що втрачають чинність з 01.09.2016 року рішення 24 (позачергової)
сесії Градизької селищної ради 5 скликання від 19 червня 2008 року № 31 «Про
визначення уповноваженого на стягнення ринкового збору та плати за послуги ринку
господарюючого суб’єкта», на підставі прийняття Податкового Кодексу №2755-VI від
02.12.2010 року.
2. Визнати такими, що втрачають чинність з 01.09.2016 року рішення 44 (позачергової)
сесії Градизької селищної ради 5 скликання від 29 квітня 2010 року № 5 «Про
погодження на зміну господарюючого суб’єкта, який займатиметься організацією
ринкової торгівлі на земельній ділянці по вул. Київській, 43/54 та в місцях для

організованої торгівлі в смт. Градизьку» на підставі прийняття Податкового Кодексу
№2755-VI від 02.12.2010
3. Це рішення підлягає опублікуванню у засобах масової інформації.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на виконавчий комітет Градизької
селищної ради.

Селищний голова

Носа М.Ю.

ГРАДИЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Глобинський район Полтавська область Україна
12 сесія 7 скликання
Р І Ш Е Н Н Я № 14
19 липня 2016 року
смт. Градизьк
Про впорядкування місцевих податків та зборів
та плати за послуги ринку на території селища
і визначення уповноваженої на їх стягнення особи

Заслухавши інформацію селищного голови Носа М.Ю. про відсутність
господарюючого суб’єкта, уповноваженого селищною радою на стягнення з осіб, які
займаються торгівлею на території визначеної рішенням № 28 14 (позачергової) сесії 25
скликання від 23 травня 2007 року, місцевих податків та зборів, що призводить до
суттєвих втрат місцевого бюджету, незадовільний стан із дотриманням вимог
санітарного законодавства на ринку та прилеглій території, керуючись п.24 статті 26
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 266, 267 Податкового
кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI із змінами, з метою приведення у
відповідність з вимогами чинного законодавства ставок місцевих податків і зборів і
додаткового надходження коштів до селищного бюджету

сесія селищної ради ВИРІШИЛА:
1. До визначення орендаря селищного ринку, встановити, що уповноваженою на
стягнення та перерахування до селищного бюджету місцевих податків та зборів, особою
на території селищного ринку по вул. Київській та прилеглій земельній ділянці, яка не

передана у власність або користування громадянам або юридичним особам і на якій
здійснюється торгівля, є КП «Жилремсервіс».
2. Зобов’язати КП «Жилремсервіс» придбати і зареєструвати у податковій інспекції
реєстратор розрахункових операцій та всі операції пов’язані із отриманням готівкових
коштів від громадян і суб’єктів підприємництва, які здійснюють торгівлю, проводити із
його застосуванням.
3. Доручити КП «Жилремсервіс» здійснювати прибирання території, на якій
здійснюється ринкова торгівля, і вивезення з неї сміття, та уповноважити його на
стягнення з осіб, які займаються торгівлею на ринку, плати за послуги ринку
(прибирання території) у розмірі затвердженому рішенням виконавчого комітету
селищної ради. Встановити, що всі кошти, отримані підприємством як плата за послуги
ринку, надходять на рахунок КП «Жилремсервіс» і використовуються ним на свій
розсуд в межах положень чинного законодавства і Статуту підприємства.
4. Зобов’язати КП «Жилремсервіс» здійснити розрахунок витрат на прибирання
території ринку та подати на затвердження виконавчого комітету пропозиції по розміру
плати за послуги ринку (прибирання території).
5. Зобов’язати виконавчий комітет селищної ради провести роз’яснення особам, які
займаються торгівлею на ринку, порядку стягнення платежів на території селищного
ринку, довести до цих осіб точну і достовірну інформацію про розмір платежів та осіб,
уповноважених на їх стягнення.
6. Встановити, що право на стягнення місцевих податків та зборів і плати за послуги
ринку, надається КП «Жилремсервіс» з 1 вересня 2016 року, але не раніше виконання
вимоги п.2 цього рішення.
7. Про прийняте рішення повідомити Глобинське відділення Кременчуцької ОДПІ
Головного управління ДФС Полтавської області.

Селищний голова

Носа М.Ю.

ГРАДИЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Глобинський район Полтавська область Україна
12 сесія 7 скликання
Р І Ш Е Н Н Я № 15
19 липня 2016 року
смт. Градизьк
Про надання дозволу на розроблення технічної документації із
землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) гр. Бурбизі Г.В., площею 0,1250
га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд по вул. Новій, 119а, в смт.
Градизьк Глобинського району Полтавської області

Розглянувши заяву гр. Бурбиги Ганни Володимирівни, яка проживає в смт.
Градизьк по вул. Фрунзе, 119а, про надання дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) площею 0,1250 га для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Новій, 119а в смт.
Градизьк Глобинського району Полтавської області, керуючись ст. 79-1, 122, 123
Земельного кодексу України, ст. 22, 25, 55 Закону України «Про землеустрій», Законом
України «Про місцеве самоврядування в Україні»

сесія селищної ради ВИРІШИЛА:
Надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою, щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Бурбизі
Ганні Володимирівні площею 0,1250 га для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель та споруд по вул. Новій, 119а в смт. Градизьк
Глобинського району Полтавської області.
Селищний голова

Носа М.Ю.

ГРАДИЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Глобинський район Полтавська область Україна
12 сесія 7 скликання
Р І Ш Е Н Н Я № 19
19 липня 2016 року
смт. Градизьк
Про надання дозволу на розроблення технічної документації
із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Келеберді Л.І.,
площею 0,10 га для ведення особистого селянського
господарства
по вул. Некрасова, 10 смт. Градизьк
Глобинського району Полтавської області
Розглянувши заяву гр. Келеберди Лідії Іванівни, яка проживає в смт. Градизьк, по
вул. Некрасова, 10, про надання дозволу на розроблення технічної документації із
землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) площею 0,10 га для ведення особистого селянського господарства по вул.
Некрасова, 10 в смт. Градизьк Глобинського району Полтавської області, керуючись ст.
79-1, 122, 123 Земельного кодексу України, ст. 22, 25, 55 Закону України «Про
землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»

сесія селищної ради ВИРІШИЛА:
Надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою, щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.
Келеберді Лідії Іванівні, площею 0,10 га для ведення особистого селянського
господарства по вул. Некрасова, 10 в смт. Градизьк Глобинського району Полтавської
області.
Селищний голова

Носа М.Ю.

ГРАДИЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Глобинський район Полтавська область Україна
12 сесія 7 скликання
Р І Ш Е Н Н Я № 16
19 липня 2016 року
смт. Градизьк
Про надання дозволу на розроблення технічної документації із
землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) гр. Галагану В.М., площею
0,1200 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд по вул. Приморській, 42, в смт.
Градизьк Глобинського району Полтавської області

Розглянувши заяву гр. Галагана Володимира Миколайовича, який проживає в с.
Супрунівка по вул. Нафтовиків, буд. 15, кв. 81, Полтавського району, Полтавської
області про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою,
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
площею 0,1200 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд по вул. Приморській, 42 в смт. Градизьк
Глобинського району Полтавської області, керуючись ст. 79-1, 122, 123 Земельного
кодексу України, ст. 22, 25, 55 Закону України «Про землеустрій», Законом України
«Про місцеве самоврядування в Україні»

сесія селищної ради ВИРІШИЛА:
Надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою, щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Галагану
Володимиру Миколайовичу площею 0,1200 га для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Приморській, 42 в смт.
Градизьк Глобинського району Полтавської області.

Селищний голова

Носа М.Ю.

ГРАДИЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Глобинський район Полтавська область Україна
12 сесія 7 скликання
Р І Ш Е Н Н Я № 17
19 липня 2016 року
смт. Градизьк
Про надання дозволу на розроблення технічної документації із
землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) гр. Ганноцькому Г.І., площею
0,80 га для ведення особистого селянського господарства в с.
Лізки Глобинського району Полтавської області

Розглянувши заяву гр. Ганноцького Григорія Івановича, який проживає в смт.
Градизьк по вул. Л. Українки, 41 про надання дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) площею 0,80 га для ведення особистого селянського
господарства в с. Лізки Глобинського району Полтавської області, керуючись ст. 79-1,
122, 123 Земельного кодексу України, ст. 22, 25, 55 Закону України «Про землеустрій»,
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»

сесія селищної ради ВИРІШИЛА:
Надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою, щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.
Ганноцькому Григорію Івановичу, площею 0,80 га для ведення особистого селянського
господарства в с. Лізки Глобинського району Полтавської області.

Селищний голова

Носа М.Ю.

ГРАДИЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Глобинський район Полтавська область Україна
12 сесія 7 скликання
Р І Ш Е Н Н Я № 18
19 липня 2016 року
смт. Градизьк
Про надання дозволу на розроблення технічної документації із
землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) гр. Келеберді Л.І., площею 0,15
га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд по вул. Некрасова, 10, в смт.
Градизьк Глобинського району Полтавської області

Розглянувши заяву гр. Келеберди Лідії Іванівни, яка проживає в смт. Градизьк по
вул. Некрасова, 10, про надання дозволу на розроблення технічної документації із
землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) площею 0,15 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд по вул. Некрасова, 10 в смт. Градизьк Глобинського
району Полтавської області, керуючись ст. 79-1, 122, 123 Земельного кодексу України,
ст. 22, 25, 55 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні»

сесія селищної ради ВИРІШИЛА:
Надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою, щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.
Келеберді Лідії Іванівні площею 0,15 га для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель та споруд по вул. Некрасова, 10 в смт. Градизьк
Глобинського району Полтавської області.

Селищний голова

Носа М.Ю.

ГРАДИЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Глобинський район Полтавська область Україна
12 сесія 7 скликання
Р І Ш Е Н Н Я № 20
19 липня 2016 року
смт. Градизьк
Про надання дозволу на розроблення технічної документації із
землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) гр. Ковальову А.М., площею
0,0677 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд по туп. Рублівському, 5, в с.
Середпілля Глобинського району Полтавської області

Розглянувши заяву гр. Ковальова Андрія Михайловича, який проживає в м.
Кременчук по вул. Корнійчука, 26, про надання дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) площею 0,0677 га для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель та споруд по туп. Рублівському, 5 в с.
Середпілля Глобинського району Полтавської області, керуючись ст. 79-1, 122, 123
Земельного кодексу України, ст. 22, 25, 55 Закону України «Про землеустрій», Законом
України «Про місцеве самоврядування в Україні»

сесія селищної ради ВИРІШИЛА:
Надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою, щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.
Ковальову Андрію Михайловичу площею 0,0677 га для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель та споруд по туп. Рублівському, 5 в с.
Середпілля Глобинського району Полтавської області кадастровий номер
5320655404:04:001:0078.
Селищний голова

Носа М.Ю.

ГРАДИЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Глобинський район Полтавська область Україна
12 сесія 7 скликання
Р І Ш Е Н Н Я № 21
19 липня 2016 року
смт. Градизьк
Про надання дозволу на розроблення технічної документації із
землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) гр. Ковальову А.М., площею 0,3851 га
для ведення особистого селянського господарства по туп.
Рублівському, 5 в с. Середпілля Глобинського району Полтавської
області

Розглянувши заяву гр. Ковальова Андрія Михайловича, який проживає в м.
Кременчук, по вул. Корнійчука, буд. 26, про надання дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) площею 0,3851 га для ведення особистого селянського
господарства по туп. Рублівському, 5 в с. Середпілля Глобинського району Полтавської
області, керуючись ст. 79-1, 122, 123 Земельного кодексу України, ст. 22, 25, 55 Закону
України «Про землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»

сесія селищної ради ВИРІШИЛА:
Надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою, щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.
Ковальову Андрію Михайловичу, площею 0,3851 га для ведення особистого
селянського господарства по туп. Рублівському, 5 в с. Середпілля Глобинського району
Полтавської області, кадастровий номер 5320655404:04:001:0077.

Селищний голова

Носа М.Ю.

ГРАДИЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Глобинський район Полтавська область Україна
12 сесія 7 скликання
Р І Ш Е Н Н Я № 22
19 липня 2016 року
смт. Градизьк
Про надання дозволу на розроблення технічної документації із
землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) гр. Курило М.О., площею 0,15 га
для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд по пров. Вишневому, 8, в смт.
Градизьк Глобинського району Полтавської області

Розглянувши заяву гр. Курила Миколи Олексійовича, який проживає в смт.
Градизьк по вул. Рєпіна, буд. 13, кв. 1, про надання дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) площею 0,15 га для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель та споруд по пров. Вишневому, 8 в смт. Градизьк
Глобинського району Полтавської області, керуючись ст. 79-1, 122, 123 Земельного
кодексу України, ст. 22, 25, 55 Закону України «Про землеустрій», Законом України
«Про місцеве самоврядування в Україні»

сесія селищної ради ВИРІШИЛА:
Надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою, щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Курило
Миколі Олексійовичу площею 0,15 га для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель та споруд по пров. Вишневому, 8 в смт. Градизьк
Глобинського району Полтавської області.

Селищний голова

Носа М.Ю.

ГРАДИЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Глобинський район Полтавська область Україна
12 сесія 7 скликання
Р І Ш Е Н Н Я № 23
19 липня 2016 року
смт. Градизьк
Про надання дозволу на розроблення технічної документації із
землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) гр. Курило М.О., площею 0,10 га
для ведення особистого селянського господарства по пров.
Вишневому, 8 смт. Градизьк Глобинського району Полтавської
області

Розглянувши заяву гр. Курила Миколи Олексійовича, який проживає в смт.
Градизьк, по вул. Рєпіна, 13, кв. 1, про надання дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) площею 0,10 га для ведення особистого селянського
господарства по пров. Вишневому, 8 в смт. Градизьк Глобинського району Полтавської
області, керуючись ст. 79-1, 122, 123 Земельного кодексу України, ст. 22, 25, 55 Закону
України «Про землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»

сесія селищної ради ВИРІШИЛА:
Надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою, щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Курило
Миколі Олексійовичу, площею 0,10 га для ведення особистого селянського
господарства по пров. Вишневому, 8 в смт. Градизьк Глобинського району Полтавської
області.

Селищний голова

Носа М.Ю.

ГРАДИЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Глобинський район Полтавська область Україна
12 сесія 7 скликання
Р І Ш Е Н Н Я № 24
19 липня 2016 року
смт. Градизьк
Про надання дозволу на розроблення технічної документації із
землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) гр. Любанському Д.О., площею
0,08 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд по пров. Пушкіна, 20, в смт.
Градизьк Глобинського району Полтавської області

Розглянувши заяву гр. Любанського Дмитра Олександровича, який проживає в м.
Київ по вул. Тампере, буд. 17/2, кв. 41, про надання дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) площею 0,08 га для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель та споруд по пров. Пушкіна, 20 в смт. Градизьк
Глобинського району Полтавської області, керуючись ст. 79-1, 122, 123 Земельного
кодексу України, ст. 22, 25, 55 Закону України «Про землеустрій», Законом України
«Про місцеве самоврядування в Україні»

сесія селищної ради ВИРІШИЛА:
Надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою, щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.
Любанському Дмитру Олександровичу площею 0,08 га для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по пров.
Пушкіна, 20 в смт. Градизьк Глобинського району Полтавської області.

Селищний голова

Носа М.Ю.

ГРАДИЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Глобинський район Полтавська область Україна
12 сесія 7 скликання
Р І Ш Е Н Н Я № 25
19 липня 2016 року
смт. Градизьк
Про надання дозволу на розроблення технічної документації із
землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) гр. Огданському В.М., площею
1,5 га для ведення особистого селянського господарства в смт.
Градизьк Глобинського району Полтавської області

Розглянувши заяву гр. Огданського Валерія Миколайовича, який проживає в смт.
Градизьк по вул. Ломоносова, 13 про надання дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) площею 1,5 га для ведення особистого селянського
господарства в смт. Градизьк Глобинського району Полтавської області, керуючись ст.
79-1, 122, 123 Земельного кодексу України, ст. 22, 25, 55 Закону України «Про
землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»

сесія селищної ради ВИРІШИЛА:
Надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою, щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.
Огданському Валерію Миколайовичу, площею 1,5 га для ведення особистого
селянського господарства в смт. Градизьк Глобинського району Полтавської області.

Селищний голова

Носа М.Ю.

ГРАДИЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Глобинський район Полтавська область Україна
12 сесія 7 скликання
Р І Ш Е Н Н Я № 26
19 липня 2016 року
смт. Градизьк
Про надання дозволу на розроблення технічної документації із
землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) гр. Осауленко Н.М., площею
0,0550 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд по вул. Олександра Білаша,
71/1, в смт. Градизьк Глобинського району Полтавської області

Розглянувши заяву гр. Осауленко Наталії Миколаївни, яка проживає в смт.
Градизьк по вул. Чапаєва, 71/1, про надання дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) площею 0,0550 га для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Олександра Білаша,
71/1в смт. Градизьк Глобинського району Полтавської області, керуючись ст. 79-1, 122,
123 Земельного кодексу України, ст. 22, 25, 55 Закону України «Про землеустрій»,
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»

сесія селищної ради ВИРІШИЛА:
Надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою, щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.
Осауленко Наталії Миколаївні площею 0,0550 га для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Олександра Білаша, 71/1
в смт. Градизьк Глобинського району Полтавської області.
Селищний голова

Носа М.Ю.

ГРАДИЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Глобинський район Полтавська область Україна
12 сесія 7 скликання
Р І Ш Е Н Н Я № 27
19 липня 2016 року
смт. Градизьк
Про надання дозволу на розроблення технічної документації із
землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) гр. Пронь О.П., площею 0,10 га
для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд по вул. Козацькій, 44, в смт.
Градизьк Глобинського району Полтавської області

Розглянувши заяву гр. Пронь Олександра Петровича, який проживає в смт.
Градизьк по вул. Щорса, 44, про надання дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) площею 0,10 га для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель та споруд по вул. Козацькій, 44 в смт. Градизьк
Глобинського району Полтавської області, керуючись ст. 79-1, 122, 123 Земельного
кодексу України, ст. 22, 25, 55 Закону України «Про землеустрій», Законом України
«Про місцеве самоврядування в Україні»

сесія селищної ради ВИРІШИЛА:
Надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою, щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Пронь
Олександру Петровичу площею 0,10 га для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель та споруд по вул. Козацькій, 44 в смт. Градизьк
Глобинського району Полтавської області.

Селищний голова

Носа М.Ю.

ГРАДИЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Глобинський район Полтавська область Україна
12 сесія 7 скликання
Р І Ш Е Н Н Я № 28
19 липня 2016 року
смт. Градизьк
Про надання дозволу на розроблення технічної документації із
землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) гр. Різніченко С.І., площею 0,15
га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд по вул. Вишневій, 26/36, в смт.
Градизьк Глобинського району Полтавської області

Розглянувши заяву гр. Різніченка Сергія Івановича, який проживає в смт.
Градизьк по вул. Вишневій, 26/36, про надання дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) площею 0,15 га для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель та споруд по вул. Вишневій, 26/36 в смт. Градизьк
Глобинського району Полтавської області, керуючись ст. 79-1, 122, 123 Земельного
кодексу України, ст. 22, 25, 55 Закону України «Про землеустрій», Законом України
«Про місцеве самоврядування в Україні»

сесія селищної ради ВИРІШИЛА:
Надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою, щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр..
Різніченко Сергію Івановичу площею 0,15 га для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Вишневій, 26/36 в смт.
Градизьк Глобинського району Полтавської області.

Селищний голова

Носа М.Ю.

ГРАДИЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Глобинський район Полтавська область Україна
12 сесія 7 скликання
Р І Ш Е Н Н Я № 29
19 липня 2016 року
смт. Градизьк
Про надання дозволу на розроблення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) гр. Різніченко С.І., площею 2 га
для ведення особистого селянського господарства в смт.
Градизьк Глобинського району Полтавської області

Розглянувши заяву гр. Різніченка Сергія Івановича, який проживає в смт.
Градизьк по вул. Вишневій, 26/36 про надання дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) площею 2 га для ведення особистого селянського господарства
в смт. Градизьк Глобинського району Полтавської області, керуючись ст. 79-1, 122, 123
Земельного кодексу України, ст. 22, 25, 55 Закону України «Про землеустрій», Законом
України «Про місцеве самоврядування в Україні»

сесія селищної ради ВИРІШИЛА:
Надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою, щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.
Різніченко Сергію Івановичу, площею 2 га для ведення особистого селянського
господарства в смт. Градизьк Глобинського району Полтавської області.

Селищний голова

Носа М.Ю.

ГРАДИЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Глобинський район Полтавська область Україна
12 сесія 7 скликання
Р І Ш Е Н Н Я № 30
19 липня 2016 року
смт. Градизьк
Про надання дозволу на розроблення технічної документації із
землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) гр. Притуляк С.М., площею 1,5
га для ведення особистого селянського господарства в с. Лізки
Глобинського району Полтавської області

Розглянувши заяву гр. Притуляка Станіслава Миколайовича, який проживає в
смт. Градизьк по вул. Фрунзе, 94 Д, про надання дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) площею 1,5 га для ведення особистого селянського
господарства в с. Лізки Глобинського району Полтавської області, керуючись ст. 79-1,
122, 123 Земельного кодексу України, ст. 22, 25, 55 Закону України «Про землеустрій»,
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»

сесія селищної ради ВИРІШИЛА:
Надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою, щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.
Притуляку Станіславу Миколайовичу, площею 1,5 га для ведення особистого
селянського господарства в с. Лізки Глобинського району Полтавської області.

Селищний голова

Носа М.Ю.

ГРАДИЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Глобинський район Полтавська область Україна
12 сесія 7 скликання
Р І Ш Е Н Н Я № 31
19 липня 2016 року
смт. Градизьк
Про розгляд заяви гр. Школяр О.П.

Розглянувши заяву гр. Школяр Олени Павлівни, яка проживає в смт. Градизьк по
вул. Лермонтова, 22, про надання дозволу на розроблення технічної документації із
землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) площею 0,15 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд і площею 0,02 га для ведення особистого селянського
господарства по вул. Лермонтова, 22 в смт. Градизьк Глобинського району Полтавської
області, керуючись ст. 79-1, 122, 123 Земельного кодексу України, ст. 22, 25, 55 Закону
України «Про землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»

сесія селищної ради ВИРІШИЛА:
Відмовити в наданні дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою,
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.
Школяр Олені Павлівні площею 0,15 га для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель та споруд і площею 0,02 га для ведення особистого
селянського господарства по вул. Лермонтова, 22 в смт. Градизьк Глобинського району
Полтавської області в зв’язку з смертю заявника гр. Школяр О.П., 18.06.2016 року
актовий запис № 71 від 21.06.2016 року.

Селищний голова

Носа М.Ю.

ГРАДИЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Глобинський район Полтавська область Україна
12 сесія 7 скликання
Р І Ш Е Н Н Я № 32
19 липня 2016 року
смт. Градизьк

Про надання ФО-П Головко С.І. дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі
зміною цільового призначення, для обслуговування
рибоприймального пункту по вул. Островського, 25 в смт.
Градизьк Глобинського району Полтавської області

Розглянувши заяву ФО-П Головка Сергія Івановича про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення, зі зміною цільового призначення,
в користування на умовах оренди земельної ділянки площею 0,07 га по вул.
Островського, 25 в смт. Градизьк Глобинського району Полтавської області, для
обслуговування рибоприймального пункту за рахунок земельної ділянки комерційного
призначення, яка перебуває в користуванні заявника, керуючись статтями 12, 20, 93,
122-124, п.34) ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

сесія селищної ради ВИРІШИЛА:
1. Надати ФО-П Головко Сергію Івановичу дозвіл на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення в користування, зі зміною цільового призначення, на умовах оренди
земельної ділянки площею 0,07 га по вул. Островського, 25 в смт. Градизьк
Глобинського району Полтавської області, для обслуговування рибоприймального
пункту за рахунок земельної ділянки комерційного призначення, яка перебуває в

користуванні заявника. Код цільового призначення землі згідно Класифікації цільового
призначення земель – 10.07 (для рибогосподарських потреб).
2. Дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки є
чинним протягом одного року і вважатиметься анульованим у разі, якщо у вказаний
строк проект землеустрою не буде поданий ФО-П Головко Сергієм Івановичем на
затвердження сесії Градизької селищної ради.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на землевпорядника селищної ради
Т.В.Парафило.

Селищний голова

Носа М.Ю.

ГРАДИЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Глобинський район Полтавська область Україна
12 сесія 7 скликання
Р І Ш Е Н Н Я № 33
19 липня 2016 року
смт. Градизьк

Про надання гр. Попову О.В. дозволу на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) в
натурі (на місцевості) меж земельної ділянки, розташованої в межах
населеного пункту смт. Градизька по вул. Островського, 21, та
передачу земельної ділянки в оренду
Розглянувши клопотання гр. Попова Олега Володимировича, який проживає в с. Рогань
Харківської області, радгосп ім. Чапаєва, буд. 29, про передачу в оренду земельної ділянки площею
0,1089 га в межах населеного пункту смт. Градизьк по вул. Островського, 21 у зв’язку із придбанням
у попереднього орендаря земельної ділянки ФО-П Цвелих Лідії Миколаївни будівлі
рибоприймального пункту, яка знаходяться на цій ділянці, керуючись статтями 12, 81, 120, 122-124
Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

сесія селищної ради ВИРІШИЛА:
1. Надати гр. Попову Олегу Володимировичу дозвіл на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки в
оренду загальною площею 0,1089 га за адресою: смт. Градизьк, вул. Островського, 21.
2. Передати гр. Попову Олегу Володимировичу в довгострокову оренду терміном на 28 (двадцять
вісім) років земельну ділянку площею 0,1089 га, кадастровий номер: 5320655400:30:009:0001, в смт.
Градизьк по вул. Островського, 21, для рибогосподарських потреб. Код цільового використання землі
згідно КВЦПЗ: 10.07. - для рибогосподарських потреб.
3. Встановити для гр. Попова Олега Володимировича орендну плату в розмірі 8% від нормативної
грошової оцінки земельної ділянки.

4. Зобов’язати гр. Попова Олега Володимировича:
4.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу
України.
4.2. Використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог
земельного законодавства України.
5. Землевпоряднику Градизької селищної ради Т.В.Парафило після державної реєстрації договору
оренди земельної ділянки внести зміни в земельно-облікову документацію.

Селищний голова

Носа М.Ю.

ГРАДИЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Глобинський район Полтавська область Україна
12 сесія 7 скликання
Р І Ш Е Н Н Я № 34
19 липня 2016 року
смт. Градизьк
Про надання гр. Пшинник Ю.В. дозволу на укладення договору оренди
та передачу в оренду земельної ділянки, розташованої в межах
населеного пункту смт. Градизьк по вул. Київській, 45/15А
Розглянувши заяву гр. Пшинник Юлії Володимирівні щодо передачі в оренду земельної ділянки
площею 0,0080 га в межах населеного пункту смт. Градизьк по вул. Київській, 45/15А, у зв’язку із
придбанням у попереднього орендаря земельної ділянки гр. Чібісова В.І. магазину «Автостиль», який
знаходяться на цій ділянці, керуючись статтями 12, 81, 120, 122-124 Земельного кодексу України, п.34
ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

сесія селищної ради ВИРІШИЛА:
1. Надати гр. Пшинник Юлії Володимирівні дозвіл на укладення договору оренди земельної ділянки
в межах населеного пункту смт. Градизьк загальною площею 0,0080 га за адресою: смт. Градизьк, вул.
Київська, 45/15А.
2. Передати гр. Пшинник Юлії Володимирівні в оренду терміном на 10 (десять) років земельну
ділянку площею 0,0080 га кадастровий номер: 5320655400:30:005:0245 в смт. Градизьку по вул.
Київській, 45/15А, для обслуговування будівель торгівлі. Код цільового використання землі згідно
КВЦПЗ: 03.07. – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.
3. Встановити для гр. Пшинник Ю.В. орендну плату в розмірі 7% від нормативної грошової оцінки
земельної ділянки.
4. Зобов’язати гр. Пшинник Ю.В.:
4.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу
України.

4.2 Використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог земельного
законодавства України.
5. Землевпоряднику Градизької селищної ради Т.В.Парафило після державної реєстрації договору
оренди земельної ділянки внести зміни в земельно-облікову документацію.

Селищний голова

М.Ю.Носа

ГРАДИЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Глобинський район Полтавська область Україна
12 сесія 7 скликання
Р І Ш Е Н Н Я № 35
19 липня 2016 року
смт. Градизьк

Про надання ПП «Аліна» дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для розміщення та експлуатації
основних і допоміжних будівель та споруд підприємства для монтажу
водопровідних мереж, систем опалення і кондиціонування та
будівництво житлових і нежитлових будівель по вул. Г.Дніпра,4а в
смт. Градизьк Глобинського району Полтавської області

Розглянувши клопотання директора ПП «Аліна» про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення, зі зміною цільового призначення, в користування на умовах оренди
земельної ділянки площею 0,0592 га по вул. Г.Дніпра, 4а в смт. Градизьк Глобинського району
Полтавської області, для розміщення та експлуатації основних і допоміжних будівель та споруд
підприємства для монтажу водопровідних мереж, систем опалення і кондиціонування та будівництво
житлових і нежитлових будівель за рахунок земельної ділянки комерційного призначення, яка
перебуває в користуванні заявника, керуючись статтями 12, 20, 93, 122-124, п.34) ч.1 ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»

сесія селищної ради ВИРІШИЛА:

1. Надати ПП «Аліна» дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення в користування,
зі зміною цільового призначення, на умовах оренди земельної ділянки площею 0,0592 га по вул.
Г.Дніпра,4а в смт. Градизьк Глобинського району Полтавської області для розміщення та експлуатації
основних і допоміжних будівель та споруд підприємства для монтажу водопровідних мереж, систем
опалення і кондиціонування та будівництво житлових і нежитлових будівель за рахунок земельної
ділянки комерційного призначення, яка перебуває в користуванні заявника. Код цільового
призначення землі згідно Класифікації цільового призначення земель – 11.03 (для розміщення та

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд будівельних організацій та
підприємств).
2. Дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки є чинним протягом
одного року і вважатиметься анульованим у разі, якщо у вказаний строк проект землеустрою не буде
поданий ПП «Аліна» на затвердження сесії Градизької селищної ради.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на землевпорядника селищної ради
Т.В.Парафило.

Селищний голова

Носа М.Ю.

ГРАДИЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Глобинський район Полтавська область Україна
12 сесія 7 скликання
Р І Ш Е Н Н Я № 36
19 липня 2016 року
смт. Градизьк
Про розірвання договору оренди земельної ділянки між
Градизькою селищною радою і гр. Бедуля О.Я. та гр.
Волошина А.В.
Розглянувши та обговоривши заяву гр. Бедулі Олександри Ярославівни та гр.
Волошиної Анастасії Валеріївни, про припинення дії договору оренди від 24.05.2016
року на земельну ділянку площею 0,13 га, розташованої в смт. Градизьк по вул.
Київській, 45/15Д у зв’язку з відчуженням ними розташованого на земельній ділянці
об’єкта незавершеного будівництва, будівлі торгівельного центру іншій особі,
керуючись ч.3 ст.31 Закону України «Про оренду землі»

сесія селищної ради ВИРІШИЛА:
1. Розірвати за згодою сторін укладений з гр. Бедулею Олександрою Ярославівною та
гр. Волошиною Анастасією Валеріївною договір оренди земельної ділянки від
24.05.2016 року, зареєстрований 26.05.2016 р. приватним нотаріусом Ганночкою
Олександром Вікторовичем, Кременчуцький міський нотаріальний округ, Полтавської
області, за № 59931997, кадастровий номер: 5320655400:30:005:0140,на земельну
ділянку площею 0,13 га, розташована в смт. Градизьк по вул. Київській, 45/15Д.
2. Доручити виконавчому комітетові підготувати проект угоди з гр. Бедулею
Олександрою Ярославівною та гр. Волошиною Анастасією Валеріївною про розірвання
договору оренди земельної ділянки.

Селищний голова

Носа М.Ю.

ГРАДИЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Глобинський район Полтавська область Україна
12 сесія 7 скликання
Р І Ш Е Н Н Я № 37
19 липня 2016 року
смт. Градизьк

Про надання гр. Колмахідзе Л.Б. дозволу на укладення договору
оренди та передачу в оренду земельної ділянки, розташованої в
межах населеного пункту смт. Градизьк по вул. Київській,
45/15Д

Розглянувши заяву про передачу в оренду земельної ділянки площею 0,13 га, в межах
населеного пункту смт. Градизька по вул. Київській, 45/15Д, в зв’язку із придбанням у
попередніх орендарів земельної ділянки гр. Волошиної А.В. та гр. Бедулі О.Я. об’єкта
незавершеного будівництва, будівлі торгівельного центру, які знаходяться на цій ділянці,
керуючись статтями 12, 81, 120, 122-124 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»

сесія селищної ради ВИРІШИЛА:

1. Надати гр. Колмахідзе Левану Борисовичу дозвіл на укладення договору оренди земельної
ділянки в межах населеного пункту смт. Градизька загальною площею 0,13 га за адресою: смт.
Градизьк, вул. Київська, 45/15Д.
2. Передати гр. Колмахідзе Левану Борисовичу в оренду терміном на 10 (десять) років
земельну ділянку площею 0,13 га, кадастровий номер: 5320655400:30:005:0409, в смт.
Градизьк по вул. Київській, 45/15Д, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Код

цільового використання землі згідно КВЦПЗ: 03.07. – для будівництва та обслуговування
будівель торгівлі.
3. Встановити для гр. Колмахідзе Л.Б. орендну плату в розмірі 8 % від нормативної грошової
оцінки земельної ділянки.
4. Зобов’язати гр. Колмахідзе Л.Б.:
4.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного
кодексу України.
4.2 Використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням з дотриманням вимог
земельного законодавства України.
5.Землевпоряднику Градизької селищної ради Т.В.Парафило після державної реєстрації
договору оренди земельної ділянки внести зміни в земельно-облікову документацію.

Селищний голова

Носа М.Ю.

ГРАДИЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Глобинський район Полтавська область Україна
12 сесія 7 скликання
Р І Ш Е Н Н Я № 38
19 липня 2016 року
смт. Градизьк
Про надання дозволу на виготовлення технічної
документації із землеустрою, що посвідчує право оренди гр.
Шевелі С.В. на земельну ділянку площею 0,10 га для
будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд по вул. І. Франка, 18 в
смт. Градизьк Глобинського району Полтавської області

Розглянувши заяву гр. Шевели Сергія Васильовича, який проживає в смт. Градизьк,
вул. Фрунзе, 55, Глобинського району, Полтавської області про надання дозволу на
виготовлення технічної документації із землеустрою, що посвідчує право оренди на
земельну ділянку площею 0,10 га для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель та споруд по вул. І. Франка, 18 в смт. Градизьку
Глобинського району Полтавської області

сесія селищної ради ВИРІШИЛА:
Надати гр. Шевелі Сергію Васильовичу дозвіл на виготовлення технічної
документації із землеустрою, що посвідчує право оренди на земельну ділянку для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд
земельної ділянки площею 0,10 га по вул. І. Франка, 18 в смт. Градизьк Глобинського
району Полтавської області.

Селищний голова

Носа М.Ю.

ГРАДИЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Глобинський район Полтавська область Україна
12 сесія 7 скликання
Р І Ш Е Н Н Я № 39
19 липня 2016 року
смт. Градизьк
Про розгляд заяви ФО-П Лихопуд Ю.Г. щодо продовження терміну дії договору оренди
на земельну ділянку площею 0,02 га по вул. Київській, 46В
Розглянувши заяву ФО-П Лихопуд Юрія Григоровича, про продовження терміну
дії договору оренди на земельну ділянку площею 0,02 га по вул. Київській, 46В в смт.
Градизьк Глобинського району Полтавської області, керуючись статтями 12, 118
Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»

сесія селищної ради ВИРІШИЛА:
1. Продовжити термін дії договору оренди земельної ділянки з ФО-П Лихопуд Юрієм
Григоровичем, кадастровий номер 5320655400:30:002:0256, площею 0,02 га., яка
розташована по вул. Київській, 46В в смт. Градизьк Глобинського району Полтавської
області, терміном на 10 років.
2. Встановити для ФОП Лихопуд Ю.Г. орендну плату в розмірі 7 % від нормативної
грошової оцінки земельної ділянки.
3. Здійснити реєстрацію земельної ділянки площею 0,02 га, по вул. Київській, 46В в смт.
Градизьк Глобинського району, Полтавської області, кадастровий номер
5320655400:30:002:0256 та реєстрацію права на земельну ділянку за територіальною
громадою селища в особі Градизької селищної ради.
Селищний голова

Носа М.Ю.

ГРАДИЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Глобинський район Полтавська область Україна
12 сесія 7 скликання
Р І Ш Е Н Н Я № 40
19 липня 2016 року
смт. Градизьк
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) гр. Зеленському О.Д. та передачу земельної ділянки у
приватну власність

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Зеленського Олега
Дмитровича, який проживає за адресою: смт. Градизьк, по вул. Дзержинського, 37,
земельна ділянка знаходиться в смт. Градизьк, по вул. Раїси Кириченко, 37,
керуючись ст.ст. 12, 125, 126 Земельного кодексу України, п. і) ст. 25, ст. 30, 56
Закону України «Про землеустрій» та у відповідності до ч. 1 п. 34 ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»
сесія селищної ради ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Зеленському Олегу Дмитровичу.
2. Передати у власність гр. Зеленському Олегу Дмитровичу земельну ділянку,
кадастровий номер: 5320655400:30:005:0486, яка розташована за адресою: смт.
Градизьк вул. Раїси Кириченко, 37, загальною площею 0,1500 га, в тому числі: ріллі -- га, багаторічних насаджень --- га, кормових угідь ---- га, інших угідь 0,1500 га, із них:
- для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, 0,1500
га., в тому числі: ріллі --- га., багаторічних насаджень --- га, кормових угідь ---- га.,
інших угідь 0,1500 га.
3. Зареєструвати гр. Зеленському Олегу Дмитровичу в відповідних органах право
власності на земельну ділянку.

Селищний голова

Носа М.Ю.

ГРАДИЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Глобинський район Полтавська область Україна
12 сесія 7 скликання
Р І Ш Е Н Н Я № 41
19 липня 2016 року
смт. Градизьк
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) гр. Ковальчуку А.Є. та передачу земельної ділянки у
приватну власність

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Ковальчука
Анатолія Євгенійовича, який проживає за адресою: смт. Градизьк, вул. Шевченка,
2б, кв. 9, земельна ділянка знаходиться в с. Лізки Глобинського району Полтавської
області, керуючись ст.ст. 12, 125, 126 Земельного кодексу України, п. і) ст. 25, ст. 30,
56 Закону України «Про землеустрій» та у відповідності до ч. 1 п. 34 ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»
сесія селищної ради ВИРІШИЛА:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Ковальчуку Анатолію
Володимировичу.
2. Передати у власність гр. Ковальчуку Анатолію Євгенійовичу земельну ділянку,
кадастровий номер: 5320655403:03:001:0031, яка розташована в с. Лізки Глобинського
району Полтавської області, загальною площею 1,6000 га, в тому числі: ріллі 1,6000 га,
багаторічних насаджень --- га, кормових угідь ---- га, інших угідь --- га, із них:
- для ведення особистого селянського господарства, 1,6000 га, в тому числі: ріллі
1,6000 га, багаторічних насаджень --- га, кормових угідь ---- га, інших угідь --- га.
3. Зареєструвати гр. Ковальчуку Анатолію Євгенійовичу в відповідних органах право
власності на земельну ділянку.

Селищний голова

Носа М.Ю.

ГРАДИЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Глобинський район Полтавська область Україна
12 сесія 7 скликання
Р І Ш Е Н Н Я № 42
19 липня 2016 року
смт. Градизьк
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) гр. Руссу М.І. та передачу земельної ділянки у
приватну власність

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Руссу Миколи
Івановича, який проживає за адресою: смт. Градизьк, по вул. Гвардійській, 86/4,
земельна ділянка знаходиться в смт. Градизьк, по вул. Гвардійській, 86/4, керуючись
ст.ст. 12, 125, 126 Земельного кодексу України, п. і) ст. 25, ст. 30, 56 Закону України
«Про землеустрій» та у відповідності до ч. 1 п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»
сесія селищної ради ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Руссу Миколі Івановичу.
2. Передати у власність гр. Руссу Миколі Івановичу земельну ділянку, кадастровий
номер: 5320655400:30:005:0485, яка розташована за адресою: смт. Градизьк вул.
Гвардійська, 86/4, загальною площею 0,1500 га, в тому числі: ріллі --- га, багаторічних
насаджень --- га, кормових угідь ---- га, інших угідь 0,1500 га, із них:
- для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, 0,1500
га., в тому числі: ріллі --- га., багаторічних насаджень --- га, кормових угідь ---- га.,
інших угідь 0,1500 га.
3. Зареєструвати гр. Руссу Миколі Івановичу в відповідних органах право власності на
земельну ділянку.

Селищний голова

Носа М.Ю.

ГРАДИЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Глобинський район Полтавська область Україна
12 сесія 7 скликання
Р І Ш Е Н Н Я № 43
19 липня 2016 року
смт. Градизьк
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) гр. Руссу М.І. та передачу земельної ділянки у
приватну власність.

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Руссу Миколи
Івановича, який проживає за адресою: смт. Градизьк по вул. Гвардійській, 86/4,
земельна ділянка знаходиться по вул. Гвардійській, 86/4 смт. Градизьк Глобинського
району Полтавської області, керуючись ст.ст. 12, 125, 126 Земельного кодексу
України, п. і) ст. 25, ст. 30, 56 Закону України «Про землеустрій» та у відповідності
до ч. 1 п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
сесія селищної ради ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Руссу Миколі Івановичу.
2. Передати у власність гр. Руссу Миколі Івановичу земельну ділянку, кадастровий
номер: 5320655400:30:005:0484, яка розташована по вул. Гвардійській, 86/4 в смт.
Градизьк Глобинського району Полтавської області, загальною площею 0,0403 га, в
тому числі: ріллі 0,0403 га, багаторічних насаджень --- га, кормових угідь ---- га, інших
угідь --- га, із них:
- для ведення особистого селянського господарства, 0,0403 га, в тому числі: ріллі
0,0403 га, багаторічних насаджень --- га, кормових угідь ---- га, інших угідь --- га.
3. Зареєструвати гр. Руссу Миколі Івановичу в відповідних органах право власності на
земельну ділянку.

Селищний голова

Носа М.Ю.

ГРАДИЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Глобинський район Полтавська область Україна
12 сесія 7 скликання
Р І Ш Е Н Н Я № 44
19 липня 2016 року
смт. Градизьк
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) гр. Капусенко К.О. та передачу земельної ділянки у
приватну власність

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Капусенка Костянтина
Олександровича, який проживає за адресою: м. Київ по вул. Сосюри, 4, кв. 5, земельна
ділянка знаходиться в смт. Градизьк, по вул. Київській, 31/105а
керуючись ст.ст. 12, 125, 126 Земельного кодексу України, п. і) ст. 25, ст. 30, 56 Закону
України «Про землеустрій» та у відповідності до ч. 1 п. 34 ст. 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»
сесія селищної ради ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Капусенкуо Костянтину
Олександровичу.
2. Передати у власність гр. Капусенку Костянтину Олександровичу земельну ділянку,
кадастровий номер: 5320655400:30:005:0448, яка розташована за адресою: смт.
Градизьк вул. Київська, 31/105а, загальною площею 0,1264 га, в тому числі: ріллі --- га,
багаторічних насаджень --- га, кормових угідь ---- га, інших угідь 0,1264 га, із них:
- для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, 0,1264
га., в тому числі: ріллі --- га., багаторічних насаджень --- га, кормових угідь ---- га.,
інших угідь 0,1264 га.
3. Зареєструвати гр. Капусенко Костянтину Олександровичу в відповідних органах
право власності на земельну ділянку.

Селищний голова

Носа М.Ю.

ГРАДИЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Глобинський район Полтавська область Україна
12 сесія 7 скликання
Р І Ш Е Н Н Я № 45
19 липня 2016 року
смт. Градизьк

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Капусенка
Костянтина Олександровича, розроблений згідно клопотання гр. Капусенка Костянтина
Олександровича від 03.11.2014 року ТОВ «Паритет-Майстер», керуючись ст. 12,20,
39,81,83,116,125,186 Земельного кодексу України, Закону України «Про землеустрій»,
п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

сесія селищної ради ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Капусенку
Костянтину Олександровичу, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі із
земель приватної власності на території смт. Градизьк Глобинського району
Полтавської області.
2. Передати гр. Капусенку Костянтину Олександровичу під розташування будівлі
торгівлі (код КВЦПЗ 03.07. - для будівництва та обслуговування будівель торгівлі) у
власність земельну ділянку загальною площею 0,0236 га, із земель приватної власності
гр. Капусенка Костянтина Олександровича за адресою: смт. Градизьк вул. Київська,
31/105а, кадастровий номер 5320655400:30:005:0447, при дотриманні умов:
- посвідчення права власності на земельну ділянку відповідно до законодавства;
- виконання умов поставлених у висновках до проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки.
Селищний голова

Носа М.Ю.

ГРАДИЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Глобинський район Полтавська область Україна
12 сесія 7 скликання
Р І Ш Е Н Н Я № 46
19 липня 2016 року
смт. Градизьк
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки гр. Компанієць О.В. та гр. Компанієць М.В. для будівництва
та обслуговування будівель торгівлі,в смт. Градизьку по вул.
Київській, 46Б

Керуючись ст. 20, 93,116, 124, 149 Земельного кодексу України, Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст. 32 Закону України «Про землеустрій» та постановою Кабінету
Міністрів України від 17.11.2044 р. № 1553 «Про затвердження Положення про державний фонд
документації із землеустрою», розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
гр. Компанієць О.В. та гр. Компанієць М.В. для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по
вул. Київській, 46Б в смт. Градизьк Глобинського району Полтавської області, розроблений ТОВ
«Паритет-Майстер»

сесія селищної ради ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Компанієць Оксані
Володимирівні та гр. Компанієць Марині Володимирівні для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі по вул. Київській, 46Б в смт. Градизьк Глобинського району Полтавської області
2. Передати в довгострокову оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років за рахунок земель житлової
та громадської забудови, земельну ділянку площею 0,0110 га по вул. Київській, 46Б в смт. Градизьк,
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Код цільового використання земельної ділянки
згідно КВЦПЗ: 03.07. – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі). Кадастровий
номер: 5320655400:30:002:0327.

3. Встановити для гр. Компанієць О.В. та гр. Компанієць М.В. орендну плату в розмірі 7% від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
4. Здійснити реєстрацію земельної ділянки по вул. Київській, 46Б в смт. Градизьк, Глобинського
району,
Полтавської
області,
кадастровий
номер
5320655400:30:002:0327

та реєстрацію права власності на земельну ділянку за територіальною громадою селища в особі
Градизької селищної ради.
5. Зобов’язати орендаря:
5.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 Земельного кодексу
України.
5.2. Використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням з дотримання вимог земельного
законодавства України.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на землевпорядника Градизької селищної ради
Парафило Т.В.

Селищний голова

Носа М.Ю.

ГРАДИЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Глобинський район Полтавська область Україна
12 сесія 7 скликання
Р І Ш Е Н Н Я № 47
19 липня 2016 року
смт. Градизьк

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для передачі у власність гр. Коханич О.О. на
території Градизької селищної ради

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Коханич
Оксани Олександрівни, розроблений згідно рішення № 29 8 (позачергової) сесії 7 скликання
Градизької селищної ради від 19.02.2016 року ТОВ «Паритет-Майстер», керуючись ст. 12,20,
39,93,124,149 Земельного кодексу України, Закону України «Про землеустрій», п.34 ст.26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

сесія селищної ради ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Коханич Оксані
Олександрівні для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в смт.
Градизьк Глобинського району Полтавської області.
2. Передати земельну ділянку у власність гр. Коханич Оксані Олександрівні площею 0,2610 га,
для ведення особистого селянського господарства в смт. Градизьк Глобинського району
Полтавської області із земель не наданих у власність та постійне користування Градизької
селищної ради. Кадастровий номер – 5320655400:30:013:0132.
3. Зареєструвати гр. Коханич Оксані Олександрівні в відповідних органах право власності на
земельну ділянку, яка розташована в смт. Градизьк Глобинського району Полтавської області,
загальною площею 0,2610 га згідно цільового призначення: землі для ведення особистого

селянського господарства. Код цільового призначення землі згідно КВЦПЗ - 01.03. (для
ведення особистого селянського господарства)
4. Зобов’язати гр. Коханич Оксану Олександрівну:
4.1. Виконувати обов’язки землевласника відповідно до вимог ст. 91 Земельного Кодексу
України.
4.2. Використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням та з дотриманням умов
Земельного Кодексу України.
5. Забезпечити зберігання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
місцевому фонді документації із землеустрою.

Селищний голова

Носа М.Ю.

ГРАДИЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Глобинський район Полтавська область Україна
12 сесія 7 скликання
Р І Ш Е Н Н Я № 48
19 липня 2016 року
смт. Градизьк
Про внесення змін до рішення № 38 від 16.09.2015 р.
61-ої (позачергової) сесії 6 скликання Градизької
селищної ради

Розглянувши заяву гр. Богової Руслани Григорівни, про внесення змін до рішення
№ 38 від 16.09.2015 р. 61-ої (позачергової) сесії 6 скликання Градизької селищної ради
«Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у приватну
власність земельної ділянки площею 0,15 га для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Володарського, 15 в смт.
Градизьк Глобинського району Полтавської області», замінивши в рішенні слово
«запасу» на слова «землі не надані у власність та постійне користування, керуючись
статтями 12, 118 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»

сесія селищної ради ВИРІШИЛА:
Внести зміни до рішення № 38 від 16.09.2015 р. 61-ої (позачергової) сесії 6 скликання
Градизької селищної ради «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення у приватну власність земельної ділянки площею 0,15 га для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по
вул. Володарського, 15 в смт. Градизьк Глобинського району Полтавської області»,
замінивши в рішенні слово «запасу» на слова «землі не надані у власність та постійне
користування».
Селищний голова

Носа М.Ю.

ГРАДИЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Глобинський район Полтавська область Україна
12 сесія 7 скликання
Р І Ш Е Н Н Я № 49
19 липня 2016 року
смт. Градизьк
Про внесення змін до рішення № 9 від 04.12.2015 р.
4-ої (позачергової) сесії 7 скликання Градизької
селищної ради
Розглянувши заяву гр. Калініченко Валентини Іванівни, про внесення змін до
рішення № 9 від 04.12.2015 р. 4-ої (позачергової) сесії 7 скликання Градизької селищної
ради «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у
приватну власність земельної ділянки площею 1,5 га для ведення особистого
селянського господарства в смт. Градизьк Глобинського району Полтавської області»,
замінивши в рішенні слова «із земель запасу» на слова «із земель не наданих у власність
та постійне користування», керуючись статтями 12, 118 Земельного кодексу України,
пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

сесія селищної ради ВИРІШИЛА:
Внести зміни до рішення № 9 від 04.12.2015 р. 4-ої (позачергової) сесії 7 скликання
Градизької селищної ради «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення у приватну власність земельної ділянки площею 1,5 га для ведення
особистого селянського господарства в смт. Градизьк Глобинського району
Полтавської області» замінивши в рішенні слова «із земель запасу» на слова «із земель
не наданих у власність та постійне користування».

Селищний голова

Носа М.Ю.

ГРАДИЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Глобинський район Полтавська область Україна
12 сесія 7 скликання
Р І Ш Е Н Н Я № 50

19 липня 2016 року
смт. Градизьк
Про внесення змін до рішення № 41 від 19.02.2016 р.
8-ої (позачергової) сесії 7 скликання Градизької
селищної ради
Розглянувши заяву гр. Куліш Олени Георгіївни, про внесення змін до рішення №
41 від 19.02.2016 р. 8-ої (позачергової) сесії 7 скликання Градизької селищної ради «Про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної
ділянки площею 0,02 га для будівництва та обслуговування торгівельно-розважального
комплексу в смт. Градизьк по вул. Героїв Дніпра, 3 Глобинського району Полтавської
області», замінивши в рішенні слова «орієнтованою площею 0,02 га» на слова
«орієнтованою площею 0,04 га», керуючись статтями 12, 118 Земельного кодексу
України, пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні»
сесія селищної ради ВИРІШИЛА:
Внести зміни до рішення № 41 від 19.02.2016 р. 8-ої (позачергової) сесії 7
скликання Градизької селищної ради «Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки площею 0,02 га для
будівництва та обслуговування торгівельно-розважального комплексу в смт. Градизьк
по вул. Героїв Дніпра, 3 Глобинського району Полтавської області» замінивши в
рішенні слова «орієнтованою площею 0,02 га» на слова «орієнтованою площею 0,04 га».

Селищний голова

Носа М.Ю.

ГРАДИЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Глобинський район Полтавська область Україна
12 сесія 7 скликання
Р І Ш Е Н Н Я № 51

19 липня 2016 року
смт. Градизьк
Про внесення змін до рішення № 33 від 23.12.2015 р.
5-ої (позачергової) сесії 7 скликання Градизької
селищної ради
Розглянувши заяву гр. Сироти Валентини Анатоліївни, про внесення змін до
рішення № 33 від 23.12.2015 р. 5-ої (позачергової) сесії 7 скликання Градизької
селищної ради «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення у приватну власність гр. Сироті В.А. земельної ділянки площею 0,15 га для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по
вул. Короленка, 42 в смт. Градизьк Глобинського району Полтавської області»
замінивши в рішенні слова «із земель запасу» на слова «із земель не наданих у власність
та постійне користування в межах населених пунктів», керуючись статтями 12, 118
Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»
сесія селищної ради ВИРІШИЛА:
Внести зміни до рішення № 33 від 23.12.2015 р. 5-ої (позачергової) сесії 7 скликання
Градизької селищної ради «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення у приватну власність земельної ділянки площею 0,15 га для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по
вул. Короленка, 42 в смт. Градизьк Глобинського району Полтавської області»
замінивши в рішенні слова «із земель запасу» на слова «із земель не наданих у власність
та постійне користування в межах населених пунктів».

Селищний голова

Носа М.Ю.

ГРАДИЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Глобинський район Полтавська область Україна
12 сесія 7 скликання
Р І Ш Е Н Н Я № 52
19 липня 2016 року
смт. Градизьк

Про розгляд заяви учасника АТО гр. Черепахи М.В. про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки для ведення особистого
селянського господарства
Розглянувши заяву гр. Черепахи Максима Володимировича, що мешкає в смт.
Градизьку по вул. Леніна, 54, щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки площею 1 га для ведення особистого селянського
господарства, враховуючи велику кількість звернень від учасників АТО про виділення
земельних ділянок з тим же цільовим використанням та відсутність на день розгляду
заяви в межах населених пунктів Градизької селищної ради не наданих у власність і
користування земель, придатних для використання за відповідним цільовим
призначенням, керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»
сесія селищної ради ВИРІШИЛА:
1. Розгляд заяви гр. Черепахи Максима Володимировича про надання дозволу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення
особистого селянського господарства відкласти.
2. Доручити виконавчому комітету Градизької селищної ради віднайти можливість для
надання за рахунок земельних ділянок, які будуть звільнятися користувачами після
закінчення строку оренди, набуватимуться у комунальну власність як відумерла
спадщина, тощо, у приватну власність гр. Черепасі М.В. в першочерговому порядку
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства площею 1 га (з
урахуванням дефіциту на території селищної ради вільних земель, придатних для
використання за відповідним цільовим призначенням).
Селищний голова

Носа М.Ю.

ГРАДИЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Глобинський район Полтавська область Україна
12 сесія 7 скликання
Р І Ш Е Н Н Я № 53
19 липня 2016 року
смт. Градизьк

Про розгляд заяви гр. Білодон Н.В.

Розглянувши заяву гр. Білодон Наталії Василівни, яка проживає в с. Ганнівка пров.
Глобинський, 1, буд. 12 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення в приватну власність для ведення особистого селянського господарства
земельної ділянки орієнтованою площею 0,50 га в с. Ганнівка Глобинського району
Полтавської області, керуючись ст. 12, 20, 81, 118, 121 Земельного кодексу України,
п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

сесія селищної ради ВИРІШИЛА:
Відмовити у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення в
приватну власність гр. Білодон Наталії Василівни земельної ділянки, для ведення
особистого селянського господарства, орієнтованою площею 0,50 га в с. Ганнівка
Глобинського району Полтавської області в зв'язку з великою кількістю заяв громадян
- учасників АТО, про надання дозволів на розробку проектів землеустрою, щодо
відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, та
обмеженість земель с/г призначення не наданих у власність або користування, так як
першочергове право на отримання земельних ділянок мають учасники АТО.

Селищний голова

Носа М.Ю.

ГРАДИЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Глобинський район Полтавська область Україна
12 сесія 7 скликання
Р І Ш Е Н Н Я № 54
19 липня 2016 року
смт. Градизьк

Про розгляд заяви ПАТ «ПМК-125»

Розглянувши клопотання голови правління ПАТ «ПМК-125» Петренка Івана
Васильовича, який дає свою згоду на вилучення земельної ділянки площею 0,10 га в
смт. Градизьк по вул. Івана Білика, 2 на користь акціонера Халаша Олександра
Михайловича

сесія селищної ради ВИРІШИЛА:
Відмовити в наданні згоди на вилучення земельної ділянки площею 0,10 га в смт.
Градизьк по вул. Івана Білика, 2 на користь акціонера Халаша Олександра Михайловича
в зв’язку з тим, що питання про вилучення земельної ділянки промислового
призначення на користь акціонера вирішується на підставі загальних зборів акціонерів
ПАТ «ПМК-125».

Селищний голова

Носа М.Ю.

ГРАДИЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Глобинський район Полтавська область Україна
12 сесія 7 скликання
Р І Ш Е Н Н Я № 55
19 липня 2016 року
смт. Градизьк

Про розгляд заяви гр. Халаша О.М.

Розглянувши заяву гр. Халаша Олександра Михайловича про надання дозволу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 0,10 га для
індивідуального дачного будівництва, за рахунок земель промисловості, яка
розташована по вул. Івана Білика, 2 в смт. Градизьк Глобинського району Полтавської
області

сесія селищної ради ВИРІШИЛА:
Відмовити гр. Халашу Олександру Михайловичу в наданні дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 0,10 га для
індивідуального дачного будівництва, за рахунок земель промисловості, яка
розташована по вул. Івана Білика, 2 в смт. Градизьк Глобинського району Полтавської
області, в зв’язку з тим, що земельна ділянка для індивідуального дачного будівництва
належить до земель рекреаційного призначення та не відповідає Генеральному плану
селища Градизьк.
Селищний голова

Носа М.Ю.

ГРАДИЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Глобинський район Полтавська область Україна
12 сесія 7 скликання
Р І Ш Е Н Н Я № 56
19 липня 2016 року
смт. Градизьк

Про розгляд заяви гр. Нурієва Р.Н.

Розглянувши заяву гр. Нурієва Радіка Нуріхановича про надання дозволу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 0,0030 га,
для добудови житлового приміщення до належної йому квартири по вул. Шевченка, 2а,
кв. 5 в смт. Градизьк Глобинського району Полтавської області, керуючись частиною 3
статті 123 Земельного кодексу України

сесія селищної ради ВИРІШИЛА:
1. Відкласти розгляд питання про надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки площею 0,0030 га в смт. Градизьк вул. Шевченка,
2а, кв. 5 гр. Нурієву Радіку Нуріхановичу.
2. Винести вищевказане питання після досконального вивчення на засіданні
депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів,
екології та раціонального природокористування.

Селищний голова

Носа М.Ю.

ГРАДИЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Глобинський район Полтавська область Україна
12 сесія 7 скликання
Р І Ш Е Н Н Я № 57
19 липня 2016 року
смт. Градизьк

Про розгляд зави гр. Нужненко В.Ф.

Розглянувши заяву гр. Нужненко Валентини Федорівни, яка проживає в смт.
Градизьк по вул. Горького, 82, про надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення в приватну власність для ведення особистого селянського
господарства земельної ділянки орієнтованою площею 0,11 га в смт. Градизьк
Глобинського району Полтавської області, керуючись частиною 3 статті 123
Земельного кодексу України

сесія селищної ради ВИРІШИЛА:
Відмовити у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення в
приватну власність гр. Нужненко Валентині Федорівні земельної ділянки орієнтованою
площею 0,11 га в смт. Градизьк Глобинського району Полтавської області у зв’язку із
невідповідністю місця розташування земельної ділянки згідно генерального плану
селища Градизьк.

Селищний голова

Носа М.Ю.

ГРАДИЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Глобинський район Полтавська область Україна
12 сесія 7 скликання
Р І Ш Е Н Н Я № 58
19 липня 2016 року
смт. Градизьк

Про розгляд питання щодо надання ФО-П Полько Ларисі
Борисівні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення у довгострокову оренду земельної ділянки в смт.
Градизьку по вул. Київській, 43/54П під будівлею
шашличної, що належить на праві власності Полько Л.Б. та
для її обслуговування
На виконання постанови Семенівського районного суду Полтавської області від
17.05.2016 р. по адміністративній справі №527/655/16-а, розглянувши питання про
надання ФО-П Полько Ларисі Борисівні дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення у довгострокову оренду земельної ділянки в смт. Градизьку по вул.
Київській, 43/54П під будівлею шашличної, що належить на праві власності Полько Л.Б.
та для її обслуговування, заслухавши інформацію голови комісії з питань
агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології та раціонального
природокористування Ковтуна Ю.В., керуючись частиною 3 статті 123 Земельного
кодексу України
сесія селищної ради ВИРІШИЛА:
1. Відкласти розгляд питання щодо надання ФО-П Полько Ларисі Борисівні дозволу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення у довгострокову оренду земельної
ділянки в смт. Градизьк по вул. Київській, 43/54П під будівлею шашличної, що
належить на праві власності Полько Л.Б. та для її обслуговування.
2. Винести вищевказане питання на пленарне засідання сесії, після досконального
вивчення на спільному засіданні депутатських комісій з питань агропромислового
комплексу, земельних ресурсів, екології та раціонального природокористування і
комісія з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку та
благоустрою.
Селищний голова

Носа М.Ю.

