
         
ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

21 СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

11 жовтня 2017 р. 

                               

Про поділ  земельної ділянки  

в м. Гребінка по пров. Пирятинський, 34 Б. 

 

     Розглянувши звернення ТОВ «СОНЯЧНА ЕНЕРГІЯ 2017» вхідний №533 від 

18.09.2017, щодо бажання прийняти участь в земельних торгах у формі аукціону, 

щодо земельної ділянки орієнтовною площею 10 га для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих 

підприємств, установ та організацій (код КВЦПЗ 14.01) електростанції з 

використанням енергії сонця, з метою раціонального використання земельних 

ресурсів, та у відповідності з п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні ”, ст. ст. 12, 79
1
, 127, 134, 136 Земельного кодексу 

України, ст. ст. 25, 31, 56 Закону України «Про землеустрій», 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. Провести поділ земельної ділянки та замовити виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 29,5798 га.,  

кадастровий номер: 5320810100:53:025:0020, цільове призначення: 11.02- для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості  в м. Гребінка по 

пров. Пирятинський, 34 Б  у суб’єктів господарювання, які згідно закону можуть 

виступати розробниками документацій із землеустрою, на дві земельні ділянки з 

метою продажу права оренди на них на земельних торгах у формі аукціону: 

   а) площею 19,5798 га. 

   б) площею 10 га. 

2. Присвоїти новоствореним земельним ділянкам поштові адреси:  

   а) земельній ділянці площею 19,5798 га.- пров. Пирятинський, 34 Б. 

   б) земельній ділянці площею 10 га.- пров. Пирятинський, 34 В. 

3. Виготовлену документацію та дане рішення подати для здійснення державної 

реєстрації земельних ділянок та реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень у порядку, визначеному чинним законодавством України, за 

Гребінківською міською радою, Територіальна громада, код ЄДРПОУ: 13956272.     
                 

Міський голова                                                                                 В.І. Колісніченко 
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