
         
ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

21 СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

11 жовтня 2017 р. 

                

Про надання дозволу на  

розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

 

   Відповідно до пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», статей 12, 79-1, 83, 93, 122-124, 127, 134, 136 Земельного кодексу 

України, статей 22, 25, 50 Закону України «Про землеустрій», Закону України 

«Про Державний земельний кадастр», на виконання умов Договору № 19-17/204 

про підготовку лотів для продажу на земельних торгах від 13.09.2017 р. 

укладеного з ПП «ЗемІнвест», враховуючи рекомендації постійної комісії з 

питань соціально-економічного розвитку, будівництва, житлово-комунального 

господарства, торгівлі, транспорту, земельних відносин, екології, раціонального 

природокористування, на підставі поданих документів, Гребінківська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати приватному підприємству «ЗемІнвест» (Ідентифікаційний код 

юридичної особи 37497616) дозвіл на розроблення, з урахуванням вимог 

державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою, проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок а саме: 

   - земельна ділянка орієнтовною площею 0,0030 га,  розташовану  по вул. 

Магістральна, 122-А в м. Гребінка Полтавської області, цільове призначення: 

03.07 - для будівництва та обслуговування будівель торгівлі; 

   - земельна ділянка орієнтовною площею 0,0030 га,  розташовану  по пров. 

Спортивний, 17-В в м. Гребінка Полтавської області, цільове призначення: 03.07 - 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі; 

за рахунок земель житлової та громадської забудови,  не  наданих у власність чи 

користування, з метою продажу права оренди на них на земельних торгах у формі 

аукціону.  

2. Приватному підприємству «ЗемІнвест» для підготовки лота до земельних 

торгів: 

2.1. виступити замовником та платником за надані послуги з розроблення 

документації із землеустрою; 

2.2. забезпечити розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок та державну реєстрацію земельних ділянок; 

2.3. після погодження у встановленому порядку, документацію із 

землеустрою подати для розгляду та затвердження до сесії міської ради. 
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         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  з 

питань соціально-економічного розвитку, будівництва, житлово-комунального 

господарства, торгівлі, транспорту, земельних відносин, екології, раціонального 

природокористування (Р.С. Соловей).          

 

Міський голова                                                                                     В.І. Колісніченко 
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