
ПРОЕКТ 

 
 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 
                            

(_________________ сесія сьомого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

_______________ року                                                                       № _____ 
 
 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок в оренду ПАТ 

«Кіровоградобленерго» та надання 

в оренду земельних ділянок 

загальною площею 0,0040 га 

строком на 49 років 

 

 Розглянувши клопотання виконавчого директора ПАТ 

«Кіровоградобленерго» Дануци О.В. (вх.№ 322 від 18.08.2017 року), проект 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду строком на 49 років 

ПАТ «Кіровоградобленерго» для будівництва та обслуговування ПЛ-6кВ Ф-31 

загальною площею 0,0040 га за місцезнаходженням: Кіровоградська область, 

м.Світловодськ. смт Власівка, вул.Молодіжна та вул.Зелена, Витяги з 

Державного земельного кадастру про земельні ділянки від 16.08.2017 номера 

витягів: НВ-3504707772017, НВ-504707882017, НВ-3504708332017, НВ-

3504708442017, НВ-3504708462017, НВ-3504708362017, ВИСНОВОК експерта 

державної експертизи від 09.06.2017 № 1118/82-17, керуючись ст.12, 19, 93, 

122, 123, 124 Земельного кодексу України, Законом України «Про Державний 

земельний кадастр», ст.26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи пропозиції постійних депутатських комісій, Власівська 

селищна рада  

ВИРІШУЄ: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 

оренду строком на 49 років ПАТ «Кіровоградобленерго» для будівництва та 

обслуговування ПЛ-6кВ Ф-31 (код КВЦПЗ J.14.02. для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі 

електричної та теплової енергії) загальною площею 0,0040 га за 

місцезнаходженням: Кіровоградська область, м.Світловодськ, смт Власівка, 

вул.Молодіжна та вул.Зелена. 
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2. Надати Публічному акціонерному товариству «Кіровоградобленерго» в 

оренду строком на 49 (сорок дев'ять ) років земельні ділянки загальною площею 

0,0040 га, у тому числі по угіддях: 40 м
2
 – забудовані землі, які 

використовуються для технічної інфраструктури, для розміщення, виробництва 

та розподілення електроенергії за рахунок земель промисловості, транспорту, 

зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення Власівської селищної ради: 

 земельна ділянка площею 0,0004 га з кадастровим номером 

3510945300:50:054:0040 для розміщення опори Пз10-1 № 1 за адресою: 

Кіровоградська область, м.Світловодськ, смт Власівка, вул.Молодіжна; 

 земельна ділянка площею 0,0004 га з кадастровим номером 

3510945300:50:054:0041 для розміщення опори КПз10-1 № 2 за адресою: 

Кіровоградська область, м.Світловодськ, смт Власівка, вул.Молодіжна; 

 земельна ділянка площею 0,0004 га з кадастровим номером 

3510945300:50:054:0042 для розміщення опори КПз10-1 № 3 за адресою: 

Кіровоградська область, м.Світловодськ, смт Власівка, вул.Молодіжна; 

 земельна ділянка площею 0,0004 га з кадастровим номером 

3510945300:50:054:0043 для розміщення опори КПз10-1 № 4 за адресою: 

Кіровоградська область, м.Світловодськ, смт Власівка, вул.Молодіжна; 

 земельна ділянка площею 0,0020 га з кадастровим номером 

3510945300:50:054:0044 для розміщення опори УОАз10-1 № 67 за адресою: 

Кіровоградська область, м.Світловодськ. смт Власівка, вул.Молодіжна; 

 земельна ділянка площею 0,0004 га з кадастровим номером 

3510945300:50:039:0086 для розміщення опори КПз10-1 № 16 за адресою: 

Кіровоградська область, м.Світловодськ. смт Власівка, вул.Зелена. 

Категорія земель: ж)  землі промисловості, транспорту, зв’язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення. 

 3.  Орендну плату за земельні ділянки встановити в розмірі 7 відсотків від 

нормативної грошової оцінки землі. 

4. Право підпису договорів оренди землі надати селищному голові 

Бабаченку А.Г. 

5. Зобов’язати ПАТ «Кіровоградобленерго» провести державну 

реєстрацію договорів оренди вищевказаних земельних ділянок та копії  

договорів оренди подати до Світловодського відділення Олександрійської ДПІ 

Головного управління ДФС у Кіровоградській області.  

 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову комісії з 

питань законності, правопорядку, депутатської діяльності, гласності, захисту 

прав людини, зв’язків з об’єднаннями громадян та реалізації державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності Глинченка О.М., на 

голову комісії з врегулювання архітектурно-земельних відносин та охорони 
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навколишнього середовища депутата Кіндру О.А. та голову комісії з питань 

промисловості, енергетики, місцевого господарства та комунальної власності 

депутата Вовка Т.В. 

 

 

 

Селищний голова                                                                        А.Бабаченко 


