
         
ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

21 СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

11 жовтня 2017 р. 

                

Про розгляд звернення  

ТОВ «САНВІН-5» 

щодо відведення земельної ділянки 

в довгострокову оренду 

в м. Гребінка по пров. Пирятинський, 34 Б.  

 

   Розглянувши звернення ТОВ «САНВІН-5» вхідний №527 від 14.09.2017 року 

про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 29,5798 га  в довгострокову оренду строком на 49 

років для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ та організацій (код 

КВЦПЗ 14.01) електростанції з використанням енергії сонця, зі зміною цільового 

призначення та категорії вказаної земельної ділянки на «землі промисловості, 

транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення», відповідно до 

пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статей 12, 122-124, 127, 134, 136 Земельного кодексу України, рішення 10 сесії 

VII-го скликання Гребінківської міської ради від 21.01.2015р. «Про організаційні 

заходи щодо підготовки документації до земельних торгів (аукціону)» зі змінами, 

враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного 

розвитку, будівництва, житлово-комунального господарства, торгівлі, транспорту, 

земельних відносин, екології, раціонального природокористування, на підставі 

поданих документів, Гребінківська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити в наданні дозволу ТОВ «САНВІН-5» ( ідентифікаційний код 

юридичної особи 41107271), на розробку  проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 29,5798 га  в довгострокову оренду строком на 49 

років для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ та організацій (код 

КВЦПЗ 14.01) електростанції з використанням енергії сонця, зі зміною цільового 

призначення та категорії вказаної земельної ділянки на «землі промисловості, 

транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення», в зв’язку з тим 

що дана земельна ділянка визначена як право оренди на яку підлягає продажу на 

земельних торгах у формі аукціону (аукціон).  

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

соціально-економічного розвитку, будівництва, житлово-комунального 

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel


господарства, торгівлі, транспорту, земельних відносин, екології, раціонального 

природокористування (Р.С. Соловей).          

 

Міський голова                                                                                     В.І. Колісніченко 
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