
                        
ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

34 СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

20 травня 2020 р.                                                                                                              №1168 

                               

Про дозвіл ТОВ «СОНЯЧНА ЕНЕРГІЯ 2017» 

на виготовлення технічної документації  

із землеустрою щодо поділу  земельної ділянки  

в м. Гребінка по пров. Пирятинський, 34 В 

 

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

Україні», ст. ст. 12, 791, 122, 184, 186 Земельного кодексу України, ст. ст. 25, 56 

Закону України «Про землеустрій»,  розглянувши заяву ТОВ «СОНЯЧНА ЕНЕРГІЯ 

2017» про дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою  щодо 

поділу земельної ділянки площею 10,0000 га, в м. Гребінка по пров. Пирятинський, 

34 В (кадастровий номер 5320810100:53:025:0022) яка перебуває в користуванні 

ТОВ «СОНЯЧНА ЕНЕРГІЯ 2017» згідно договору оренди землі від 29.03.2018 року 

(номер запису про інше речове право 25584781 від 02.04.2018) на якій розміщений 

об’єкт нерухомого майна, що належить ТОВ «СОНЯЧНА ЕНЕРГІЯ 2017», 

враховуючи рекомендації постійної комісії з питань містобудування,  планування 

територій, будівництва, архітектури, земельних відносин, природокористування, на 

підставі поданих документів, Гребінківська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Дозволити ТОВ «СОНЯЧНА ЕНЕРГІЯ 2017» (ідентифікаційний код юридичної 

особи 41398823) виготовити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності, площею 10,0000 га.,  кадастровий номер: 

5320810100:53:025:0022, цільове призначення: 14.01- для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих 

підприємств, установ та організацій, в м. Гребінка по пров. Пирятинський, 34 В, на 

дві земельні ділянки площами 1,9201 га та 8,0799 га  без зміни цільового 

призначення.    

2. Присвоїти новоствореним земельним ділянкам поштові адреси:  

   а) земельній ділянці площею 1,9201 га.- пров. Пирятинський, 34 В, м. Гребінка; 

   б) земельній ділянці площею 8,0799 га.- пров. Пирятинський, 34 Г, м. Гребінка.    

3. Розроблену технічну документацію подати на розгляд та затвердження чергової 

сесії міської ради.  

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  з питань 

містобудування, планування територій, будівництва, архітектури, земельних 

відносин, природокористування (С.С. Назаренко).        

 

Секретар міської ради                                                                                      Л. Цапенко 


