
                        
ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

17 СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

05 липня 2017 р. 

                           

Про передачу об’єднанню співвласників  

багатоквартирного будинку «СЕЗОН 2016»  

у постійне користування земельних  

ділянок на території м. Гребінка,  

по вул. Магістральна, 126. 

 

 

  Розглянувши клопотання об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 

«СЕЗОН 2016» від 12.06.2017 стосовно передачі земельних ділянок у постійне 

користування для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку, а також належних до них будівель, споруд та прибудинкова територія на 

території м. Гребінка, по вул. Магістральна, 126, на якій розміщений 

багатоквартирний житловий будинок, що належить ОСББ «СЕЗОН 2016» ( Акт 

приймання-передачі житлового комплексу або його частини з балансу на баланс 

від 28.02.2017 р.),  керуючись п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 42, 92, 122, 123, 125, 126, 134, 184, 186 

Земельного кодексу України, ст. 12 Закону України «Про об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку», законами України  «Про 

землеустрій», «Про Державний земельний кадастр», «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 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 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості), в м. Гребінка по 

вул. Магістральна, 126, земельна ділянка площею 0,4205 га кадастровий номер 

5320810100:52:055:0012, цільове призначення: 02.03- Для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку. 

     2. Передати об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «СЕЗОН 

2016» (код ЄДРПОУ 40822479) в постійне користування земельні ділянки, а саме: 

1) земельну ділянку площею 0,4205 га кадастровий номер 

5320810100:52:055:0012, цільове призначення: 02.03- Для будівництва і 
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обслуговування багатоквартирного житлового будинку, за адресою  м. Гребінка 

вул. Магістральна, 126; 

2) земельну ділянку площею 0,0390 га кадастровий номер 

5320810100:52:056:0006, цільове призначення: 03.07- Для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі, за адресою  м. Гребінка вул. Магістральна, 126. 

     3. Зобов’язати об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «СЕЗОН 

2016»: 

1) провести державну реєстрацію права постійного користування земельними 

ділянками в установленому законом порядку; 

2) виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог статті 96 

Земельного кодексу України. 

 
       

Міський голова                                                                                 В.І. Колісніченко  
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