
 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

7 СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ 

(позачергова) 

 

РІШЕННЯ 

 

11 травня 2018р.                                                                                                               №266 

                                  

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

в м.Гребінка по вул.Залізнична, 27. 

 

Відповідно до п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»,ст. ст. 12, 86, 87, 88, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу 

України, ст. ст. 25, 55 Закону України «Про землеустрій», 3 пункт Прикінцеві та 

перехідні положення Закону України «Про Державний земельний кадастр», 

розглянувши заяву гр.гр. Карпенка В.М., Карпенко Н.Г., Карпенко Л.В., про 

затвердження технічної документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

вул. Залізнична, 27, на якій розміщений житловий будинок з господарськими 

будівлями, що належить їм, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 

містобудування, планування територій, будівництва, архітектури, земельних 

відносин, 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 

вулиці Залізнична, 27 (користувачі Карпенко Володимир Миколайович, Карпенко 

Ніна Григорівна, Карпенко Людмила Володимирівна) загальною площею 0,1479 

га в т. ч.: 

- площею 0,1000 га., кадастровий номер 5320810100:52:094:0015, цільове 

призначення: 02.01- для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); 

- площею 0,0479 га., кадастровий номер 5320810100:52:094:0016, цільове 

призначення: 01.03- для ведення особистого селянського господарства. 

2. Передати гр.гр. Карпенку Володимиру Миколайовичу по 1/3  частини 

земельних ділянок,  Карпенко Ніні Григорівні по 1/3 частини земельних ділянок, 

Карпенко Людмилі Володимирівні по 1/3  частини земельних ділянок, у спільну 

часткову власність земельні ділянки безоплатно, вказані в п. 1 даного рішення. 



3. Попередити гр.гр. Карпенка В.М., Карпенко Н.Г., Карпенко Л.В. про те, що 

державна реєстрація земельної ділянки скасовується Державним кадастровим 

реєстратором, який здійснює таку реєстрацію, у разі, якщо протягом одного року з 

дня здійснення державної реєстрації земельної ділянки речове право на неї не 

зареєстровано з вини заявника (п.10 ст.24 ЗУ «Про Державний земельний 

кадастр»). 

   

Міський голова                                                                                 В.І. Колісніченко 

 


