
 
ПРОЄКТ 

КРЕМЕНЧУЦЬКА РАЙОННА РАДА 

   ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(восьма  сесія  восьмого  скликання) 

 

РІШЕННЯ 
від  «   »                    2021р. 

       м. Кременчук 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо встановлення межі с. Махнівка 

Горішньоплавнівської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Полтавської області, що розміщене на 

території Кременчуцького району 

Полтавської області 

 

 Керуючись п. 21 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», пп. ґ, е1, ст.10, ч. 2 ст. 174, ст. 186 Земельного кодексу України, ст. 46 

Закону України «Про землеустрій», розглянувши клопотання 

Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області № 03-37/1948 від 

27.07.2021 року та проект землеустрою щодо встановлення межі с. Махнівка 

Горішньоплавнівської міської об’єднаної територіальної громади Полтавської 

області, що розміщене на території Кременчуцького району Полтавської області, 

погоджений рішенням шістдесят першої сесії Горішньоплавнівської міської ради 

сьомого скликання «Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення 

межі с. Махнівка Горішньоплавнівської міської об’єднаної територіальної 

громади Полтавської області» від 15.09.2020 року та розпорядженням голови 

Кременчуцької районної державної адміністрації «Про погодження проекту 

землеустрою щодо встановлення межі с. Махнівка Горішньоплавнівської міської 

об’єднаної територіальної громади Полтавської області, що розташоване на 

території Кременчуцького району» № 291 від 16.11.2020 року, беручи до уваги 

висновок Державної експертизи землевпорядної документації №1988 від 19 

серпня 2020 року, враховуючи рекомендації постійної комісії Кременчуцької 

районної ради з питань агропромислового розвитку, земельних відносин, надр та 

екології,  

 

районна рада вирішила: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо встановлення межі с. Махнівка 

Горішньоплавнівської об’єднаної територіальної громади Полтавської області, 

що розміщене на території Кременчуцького району Полтавської області, 

розроблений ФО-П Крупко Т.О., відповідно до рішення п’ятдесят третьої сесії 

Горішньоплавнівської міської ради сьомого скликання «Про розроблення 



проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж сіл Махнівка, 

Петращівка». 

2. Встановити межі с. Махнівка Горішньоплавнівської об’єднаної 

територіальної громади Полтавської області, що розміщене на території 

Кременчуцького району Полтавської області, у розмірі 46,1000 га відповідно до 

проекту землеустрою, зазначеного в пункті 1 даного рішення. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

Кременчуцької районної ради з питань агропромислового розвитку, земельних 

відносин, надр та екології 

 

Голова 

районної ради      Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПІДГОТОВЛЕНО: 

 

Начальник юридичного відділу 

Кременчуцької районної ради                                Віктор КОЗЛОВСЬКИЙ 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник голови  

Кременчуцької районної ради     Едуард СКЛЯРЕВСЬКИЙ 

 

 

Заступник голови  

Кременчуцької районної ради                                Олександр КЛИМОВСЬКИХ 

 

 

Заступник голови  

Кременчуцької районної ради                                Іван ІПАТЕНКО 

 

 

Начальник загального відділу 

Кременчуцької районної ради                                Світлана ГРИНЬ 

 

 

Голова постійної комісії  

Кременчуцької районної ради  

з питань агропромислового розвитку,  

земельних відносин, надр та екології    Сергій ЗАХОЖИЙ 


