
                                         

 
ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 24 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

30 серпня 2022 р.                                                                                                №1858 
 

Про дозвіл ТОВ «АГРОСТРОЙ» 
на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) на території 
Гребінківської міської територіальної громади 

Лубенського району Полтавської області 
 

Відповідно до п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 122, 123, 184 Земельного кодексу 
України, ст. ст. 25, 55 Закону України «Про землеустрій», розглянувши 
звернення ТОВ «АГРОСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 32386498) про дозвіл на 
розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для розміщення 
та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 
(нафтосховище), що належить ТОВ «АГРОСТРОЙ» на праві власності 
відповідно свідоцтва на право власності на нерухоме майно САС№295515 від 
28.08.2008 року, зареєстрованого в реєстрі за № 84 по провул. Пирятинський, 
19 в м. Гребінка Лубенського району Полтавської області, враховуючи 
рекомендації спільного засідання постійних профільних комісій міської ради, 
на підставі поданих документів, Гребінківська міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

   1. Дозволити ТОВ «АГРОСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 32386498) виготовити 
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості), загальною орієнтовною площею 
2,2453 га, цільове призначення: 11.02-для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості (нафтосховище), що належить ТОВ 
«АГРОСТРОЙ» на праві власності відповідно свідоцтва на право власності на 
нерухоме майно САС№295515 від 28.08.2008 року, зареєстрованого в реєстрі за 
№ 84 по провул. Пирятинський, 19 в м. Гребінка Лубенського району 
Полтавської області, а саме: 



-земельна ділянка, орієнтовною площею 1,9707 га, яка розташована за 
межами населених пунктів Гребінківської міської територіальної громади 
Лубенського району Полтавської області; 

-земельна ділянка, орієнтовною площею 0,2746 га, яка розташована по 
пров. Пирятинський в м. Гребінка Лубенського району Полтавської області. 
          2. Зобов’язати ТОВ «АГРОСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 32386498) 
виготовлену технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), подати на 
затвердження сесії міської ради. 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питань містобудування, планування територій, будівництва, архітектури, 
земельних відносин, природокористування (С.І. Іванюта). 
 
 
Міський голова                                                      Віталій КОЛІСНІЧЕНКО 


