
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
11-09. Поділ (об'єднання) земельної (их) ділянки (ок) комунальної власності територіальної

громади Гребінківської ОТГ, що перебуває в оренді (постійному користуванні) та надання їх на
умовах оренди (постійного користування)

(назва адміністративної послуги)
Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Виконавчого комітету Гребінківської міської ради.

Відділ земельних відносин та охорони навколишнього середовища виконавчого комітету
Гребінківської міської ради 

(суб’єкт надання адміністративної послуги)
Інформація про центр наданняадміністративнихпослуг

1. Найменування центру 
наданняадміністративнихпослуг, 
в 
якомуздійснюєтьсяобслуговуван
нясуб’єктазвернення

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» 
виконавчого комітету Гребініківської міської ради

2. Місцезнаходження центру 
наданняадміністративнихпослуг

Адреса :Полтавська область, Гребінківський район,
м.Гребінка, вул.Ярослава Мудрого,35

3. Інформаціящодо режиму роботи 
центру 
наданняадміністративнихпослуг

Графік роботи:
Понеділок, вівторок з 9.00 год - до 16.00 год.
Середа, п’ятниця з 8.00 - до 15.00 год.
Четвер з 9.00 - до 20.00 год.
Субота з 9.00 – до 13.00 год.
Неділя – вихідний.
Без обідньої перерви.

4. Телефон/факс (довідки), адреса 
електронноїпошти та веб-сайт 
центру 
наданняадміністративнихпослуг

Тел.: 92578
Веб-сайт:http://www.hrebinka.org.ua/
Електронна пошта:13956272@mail.gov.ua

Нормативніакти, якимирегламентуєтьсянаданняадміністративноїпослуги

5. ЗакониУкраїни Земельний Кодекс України, 92, , 122, 123, 186`. Закон 
України «Про землеустрій», статті 22, 50, 55, 56

Закон України «Про Державнийземельний кадастр», 
стаття 16

6. АктиКабінетуМіністрівУкраїни Постанова КабінетуМіністрівУкраїни «Про 
затвердження Порядку ведення Державного 
земельного кадастру» від17.10.2012р. № 1051, п.175

7. Актицентральнихорганіввиконав
чоївлади

-

8. Актимісцевихорганіввиконавчоїв
лади/ 
органівмісцевогосамоврядування

-

Умовиотриманняадміністративноїпослуги

9. Підстава для 1. Для видачірішенняГребінківськоїміської ради про 

http://www.hrebinka.org.ua/departments/7
http://www.hrebinka.org.ua/departments/7
http://www.hrebinka.org.ua/
mailto:hrebinka_cnap_mr@ukr.net


одержанняадміністративноїпослу
ги

наданняземельноїділянки в постійнекористування : 

- заява на ім’яміськогоголови (ст. 20 Закону України 
«Про зверненнягромадян», Земельний Кодекс України,
статті 92, 122, 123, 186`, Закон України «Про 
землеустрій», статті 22, 50, 55, 56

Закон України «Про Державнийземельний кадастр», 
стаття 16)

10. Вичерпнийперелікдокументів, 
необхідних для 
отриманняадміністративноїпослу
ги, а такожвимоги до них

1. Для видачірішенняГребінківськоїміської ради про 
наданняземельноїділянки в постійнекористування : 

- заява з 
зазначенняммісцярозташуванняземельноїділянки, 
їїцільовогопризначення та площі; 

- копіїдокументів, щопосвідчують право власності на 
будівлі та спорудирозташовані на вказаній у 
заявіземельнійділянці (у разінаявності на 
земельнійділянцібудівель, споруд); 

- копіятехнічного паспорта на будівлі і споруди, 
розташовані на вказаній у заявіземельнійділянці (у 
разінаявності на земельнійділянцібудівель, споруд);

-  копіяустановчихдокументів (свідоцтво про 
державнуреєстраціююридичної особи, положення, 
довідка про внесення до єдиного державного 
реєструпідприємств, установ, організаційУкраїни);

- у разівилученняземельноїділянки, 
письмовазгодаземлекористувача, 
засвідченанотаріально;

- викопіювання з кадастровоїкарти (плану) 
абоіншіграфічніматеріали, на 
якихзазначеномісцерозташуванняземельноїділянки;

- позитивнийвисновокуправліннямістобудування та 
архітектуриГребінківськоїміської ради.

11. Порядок та 
спосібподаннядокументів, 
необхідних для 
отриманняадміністративноїпослу
ги

Документиподаються до адміністраторів центру 
наданняадміністративнихпослугГребінківськоїміської 
ради, якіздійснюютьприйомсуб’єктівгосподарювання в
приміщеннідозвільного центру Гребінківськоїміської 
ради

12. Платність (безоплатність) 
наданняадміністративноїпослуги

Безоплатно

У разіплатності:

12.
1.

Нормативно-правовіакти, на 
підставіякихстягується плата

-



12.
2.

Розмір та порядок внесення 
плати (адміністративногозбору) 
за платнуадміністративнупослугу

-

12.
3.

Розрахунковийрахунок для 
внесення плати

-

13. Строк 
наданняадміністративноїпослуги

30 - 60  відповідно до ст. 20 Закону України «Про 
зверненнягромадян», ст. 46 Закону України «Про 
місцевесамоврядування в Україні» та ст. 15 Закону 
України «Про доступ до публічноїінформації».

14. Перелікпідстав для відмови у 
наданніадміністративноїпослуги

- поданнязамовникомнеповного пакета документів;

- виявлення в документах, поданихзамовником, 
недостовірнихвідомостей

- 
невідповідністьмісцярозташуванняземельноїділянкиви
могамзаконів, прийнятихвідповідно до них 
нормативно-правовихактів, а 
такожгенеральнихпланівнаселенихпунктів, 
іншоїмістобудівноїдокументації, схем землеустрою і 
техніко-економічнихобґрунтуваньвикористання та 
охорони земель адміністративно-
територіальниходиниць, 
проектівземлеустроющодовпорядкуваннятериторіїнасе
ленихпунктів, затверджених у встановленому законом 
порядку. (п. 3 ст. 123 Земельного кодексу України)

15. Результат 
наданняадміністративноїпослуги

РішенняГребінківськоїміської ради про 
наданняземельноїділянки в постійнекористування

16. Способиотриманнявідповіді 
(результату)

Особистоабопоштою

17. Примітка - 


