
 
ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22 СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ 

(позачергова) 

РІШЕННЯ 

 

07 листопада 2017 р. 
                                 
 

Про поновлення договору особистого  

строкового сервітуту земельних ділянок 

в м. Гребінка по пров. Пирятинський. 

 

 

  Розглянувши заяву та документи, що додаються до неї ПАТ «Полтаваобленерго» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 00131819)  про надання дозволу на 

поновлення договору особистого строкового сервітуту земельних ділянок для 

розміщення об’єктів виробництва та розподілення електроенергії в м. Гребінка по 

пров. Пирятинський, керуючись 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. 16, 19, 33 Закону України «Про оренду землі», 

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. Дати згоду ПАТ «Полтаваобленерго» (ідентифікаційний код юридичної особи 

00131819) на поновлення договору особистого строкового сервітуту земельних 

ділянок: площею 0,0125 га, кадастровий номер 5320810100:51:028:0009, цільове 

призначення: 14.02- для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії; площею 0,0238 га, 

кадастровий номер 5320810100:51:027:0001, цільове призначення: 14.02- для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії; площею 0,0446 га, кадастровий номер 

5320810100:51:029:0023, цільове призначення: 14.02- для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та 

теплової енергії в м. Гребінка по пров. Пирятинський, терміном на 2 (два) роки. 

2. 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. 

3. Зобов’язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 

(ідентифікаційний код юридичної особи 00131819) заключити з міською радою 

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


договір про встановлення особистого строкового сервітуту, згідно чинного 

законодавства, строком на 2 роки та провести його державну реєстрацію.                       

 

 

Міський голова                                                                                        В.І. Колісніченко  
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