
 
ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

12 СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ 

(позачергова) 

 

РІШЕННЯ 

03 лютого 2017 р. 

                                

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки  

у разі зміни її цільового призначення 

в м. Гребінка по пров. Пирятинський, 50,  

кадастровий номер 5320810100:51:035:0001. 

 

           Розглянувши звернення ТОВ «АГС АГРО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ: 

40696181) про затвердження проекту землеустрою  щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни її цільового призначення в м. Гребінка по пров. 

Пирятинський, 50, кадастровий номер 5320810100:51:035:0001 користувачем якої 

є ТОВ «АГС АГРО ТРЕЙД»,  керуючись п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні ”, ст. ст. 12, 19, 20, 65, 66, 91, 96, 141, 143, 184, 

186 Земельного кодексу України, ст. ст. 25, 30, 50, Закону України «Про 

землеустрій», ст. 30 Закону України «Про оренду землі», 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. Затвердити проект землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення ТОВ «АГС АГРО ТРЕЙД» площею 0,8784 га.,  

кадастровий номер 5320810100:51:035:0001 з цільове призначення: 03.07-для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі на 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, 50. 

     1.2. Змінити цільове призначення земельної ділянки за адресою м. Гребінка 

пров. Пирятинський, 50 Полтавської області кадастровий номер: 

5320810100:51:035:0001 загальною площею 0,8784 га, що перебуває у 

користуванні ТОВ «АГС АГРО ТРЕЙД», з Код. КВЦПЗ-03.07: «для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі» на Код. КВЦПЗ-11.02: «для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості». 

   1.3. Віднести земельну ділянку до категорії земель: землі промисловості, 

транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

http://www.docufreezer.com/order


    2. Зобов’язати ТОВ «АГС АГРО ТРЕЙД»:  

    2.1. В установленому порядку  укласти додаткову угоду до договору оренди 

земельної ділянки №51 від 23.09.2016 року (номер запису про інше речове право 

16718406 від 29.09.2016 року) в зв’язку зі зміною цільового призначення 

земельної ділянки та провести її державну реєстрацію. 

    2.2. виконувати обов’язки землекористувача відповідно до статті 96 Земельного 

кодексу України; 

    3. Попередити землекористувача ТОВ «АГС АГРО ТРЕЙД», що використання 

земельної ділянки не за цільовим призначення тягне за собою припинення права 

користування нею відповідно до вимог статей 141, 143 Земельного кодексу 

України. 

 

                       

Міський голова                                                                                     В.І. Колісніченко  

 
 


