
 
                        

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

1 СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ 

(друге засідання) 

РІШЕННЯ 

20 листопада 2015 р. 

                                

           Про затвердження проекту землеустрою  

           щодо відведення земельної ділянки  

           площею 0,1025 га зі зміною цільового 

           призначення  земельної ділянки власником  

           якої є ТОВ СП «НІБУЛОН»,  із земель  

           сільськогосподарського призначення 

           в землі житлової та громадської забудови  

           в м. Гребінка по вул. 1 Травня , 16. 

 

           Розглянувши звернення ТОВ СП «НІБУЛОН» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 14291113) про затвердження проекту землеустрою  щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,1025 га зі зміною цільового призначення  

земельної ділянки власником якої є ТОВ СП «НІБУЛОН»,  із земель 

сільськогосподарського призначення в землі житлової та громадської забудови в 

м. Гребінка по вул. 1 Травня , 16, керуючись п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні ”, ст. ст. 12, 19, 20, 184, 186 Земельного кодексу 

України, ст. ст. 25, 30, 50, 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. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

площею 0,1025 га із зміною цільового призначення ТОВ СП «НІБУЛОН» із 

земель сільськогосподарського призначення (для ведення особистого селянського 

господарства) в землі житлової та громадської забудови. Цільове використання 

Код.КВЦПЗ-02.01: для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд в межах населених пунктів за адресою 

м.Гребінка вул. 1 Травня , 16 Полтавської області кадастровий номер: 

5320810100:52:040:0042. 

     2. Змінити цільове призначення земельної ділянки за адресою м.Гребінка вул. 1 

Травня, 16 Полтавської області кадастровий номер: 5320810100:52:040:0042 

загальною площею 0,1025 га, що перебуває у власності ТОВ СП «НІБУЛОН», з 

Код. КВЦПЗ-01.03: «для ведення особистого селянського» на Код. КВЦПЗ-02.01: 

http://www.docufreezer.com/order


«для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка)». 

    3. Рекомендувати ТОВ СП «НІБУЛОН»:  

    3.1. Провести державну реєстрацію права власності на земельну ділянку в 

установленому законом порядку.  

    3.2. Земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням.  

    3.3. Виконувати обов’язки власника земельної ділянки згідно вимог ст.91 

Земельного кодексу України.  

    4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань соціально-економічного розвитку, будівництва, житлово-комунального 

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

природокористування (Соловей Р.С.). 

 
       

 

                 

Міський голова                                                                                     В.І. Колісніченко  

 
 


