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ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської  області 
                            

(_________________ сесія сьомого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

_______________ року                                                                    № _____ 
 
 

Про надання дозволу Кременчуцькій 

філії ПАТ «Полтаваобленерго» на 

розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в 

оренду для будівництва кабельної 

електролінії 0,4 кВ від РЩ-11 № 8 до 

проектуємої опори № 1 ЗТП-842 за 

адресою: вул.Приозерна, смт 

Власівка, м.Світловодськ, 

Кіровоградська область 

 

Розглянувши лист начальника філії ПАТ «Полтаваобленерго» 

АНДРІЄВСЬКОГО С.Г., схему-план траси електролінії по вул.Приозерна, 

вул.Дніпровська, вул.Центральна, керуючись до ст.144 Конституції України, 

ст.ст.12, 122, 134 Земельного Кодексу України, ст.134 пп.34 п.1 ст.26, ст.30 

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Власівська селищна 

рада 

ВИРІШУЄ: 

1. Надати дозвіл Кременчуцькій філії ПАТ «Полтаваобленерго» на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 

оренду строком на 1 рік на період будівництва (код КВЦПЗ J.14.02. для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об'єктів передачі електричної та теплової енергії): 

земельна ділянка площею 0,0237 га, в тому числі по угіддях: 0,0237 га – 

забудовані землі, які використовуються для технічної інфраструктури, для 

розміщення, виробництва та розподілення електроенергії, для будівництва 

кабельної електролінії 0,4 кВ від РЩ-2 до РЩ-3 гр.№ 8 «котеджі Сосновий» 

ЗТП-842 за адресою: Кіровоградська область, м.Світловодськ, смт Власівка, 

вул.Дніпровська за рахунок земель запасу Власівської селищної ради: 

земельна ділянка площею 0,0085 га, в тому числі по угіддях: 0,0085 га – 

забудовані землі, які використовуються для технічної інфраструктури, для  
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розміщення, виробництва та розподілення електроенергії, для будівництва 

кабельної електролінії 0,4 кВ від РЩ-11 гр.№ 8 «котеджі Сосновий» ЗТП-842 

до проектуємої опори № 1 за адресою: Кіровоградська область, м.Світловодськ, 

смт Власівка вул.Приозерна - вул.Центральна за рахунок земель запасу 

Власівської селищної ради. 

2. Надати дозвіл Кременчуцькій філії ПАТ «Полтаваобленерго на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення в оренду строком на 5 

(п’ять) років земельної ділянки загальною площею 0,0004 га, у тому числі по 

угіддях: 4 м
2
 – забудовані землі, які використовуються для технічної 

інфраструктури, для розміщення, виробництва та розподілення електроенергії 

для будівництва кабельної електролінії 0,4 кВ від РЩ-11 гр.№ 8 «котеджі 

Сосновий» ЗТП-842 за адресою: Кіровоградська область, м.Світловодськ, смт 

Власівка, вул.Приозерна за рахунок земель Власівської селищної ради: 

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з врегулювання архітектурно-земельних відносин та 

охорони навколишнього середовища (голова комісії депутат КІНДРА О.А.) . 

 

 

 

Селищний голова                                                                 А.Г.БАБАЧЕНКО  


