
          
ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

5 СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

02 березня 2018 р.                                                                                                         №183 

      

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки в користування 

(сервітут) в м. Гребінка по пров. Спортивний. 

 

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

самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 98, 99, 100, 101, 102, 122, 123, 184, 186 

Земельного кодексу України, ст. ст. 25, 30, 50, 55 Закону України «Про 

землеустрій», Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону 

України «Про оренду землі», розглянувши звернення КЗ «Гребінківський 

центр ПМСД» (ідентифікаційний код юридичної особи 38540913)  про 

затвердження проекту землеустрою  щодо відведення  земельної ділянки в 

користування для прокладання підземного газопроводу в м. Гребінка по пров. 

Спортивний, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 

містобудування,  планування територій, будівництва, архітектури, земельних 

відносин, природокористування, на підставі поданих документів, 

Гребінківська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

   1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

користування (сервітут) в м. Гребінка по пров. Спортивний (власник 

Гребінківська міська рада, Територіальна громада, код ЄДРПОУ: 13956272): 

площею 0,1032 га, кадастровий номер 5320810100:52:047:0020, цільове 

призначення: 11.04- Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та 

розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та 

розподілення води). 

   2. Надати КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ «ГРЕБІНКІВСЬКИЙ ЦЕНТР 

ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» ГРЕБІНКІВСЬКОЇ 

РАЙОННОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ідентифікаційний код 

юридичної особи 38540913) в тимчасове користування терміном на 1 (один) 

рік на умовах особистого строкового сервітуту земельну ділянку вказану в п. 1 

даного рішення, для прокладання підземного газопроводу. 

   3. Встановити  орендну плату в розмірі 5% від нормативної грошової оцінки 

землі, відповідно до Положення  щодо встановлення розміру ставок орендної 

плати за земельні ділянки комунальної власності Гребінківської міської ради.  



   4. Зобов’язати КЗ «Гребінківський центр ПМСД» заключити з міською 

радою договір про встановлення особистого строкового сервітуту, згідно 

чинного законодавства, строком на 1 рік та провести його державну 

реєстрацію. 

                         

 

Міський голова                                                                               В.І. Колісніченко 


