
 

 
ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

 

(п’ятдесят сьома сесія шостого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

19  грудня  2014 року                                                                      № 645 

 

Про надання дозволу на розроблення  

технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості)  

ПАТ "Полтаваобленерго" під об’єктами  

енергопостачання в смт Власівка  

м.Світловодськ Кіровоградської області 
 

Розглянувши клопотання директора з інвестиційної діяльності 

ПАТ "Полтаваобленерго" від 21.11.2014 року вх.№ 384 про надання дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі в оренду під об’єктами 

енергетики, що розташовані в смт Власівка м.Світловодськ, керуючись ст.ст.12, 

122, ч.4 п.1 ст.123, 125, 126 Земельного Кодексу України, пп. и) ч.2 ст.25, ст.55 

Закону України "Про землеустрій", ст.26 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" та враховуючи пропозиції постійних депутатських 

комісій селищної ради, Власівська селищна рада  

ВИРІШИЛА:  

1. Надати дозвіл ПАТ "Полтаваобленерго" на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) загальною площею 1,264381 га, з них:  

 ПЛ 154кВ відпайка від ПЛ № 98 до ПС "Власівка" – 0,0544 га; 

 ПЛ 154кВ відпайка від ПЛ № 99 до ПС "Власівка" – 0,0315 га; 

 ПЛ  35кВ "Власівка - КС" – 0,0378 га; 

 ПЛ 35кВ "Власівка – Недогарки" – 0,0313 га; 

 ПС 54/35/6кВ "Власівка" – 0,956451 га; 

 ТП № 805 – 0,012702 га; 

 ТП № 838 – 0,00632 га; 

 ТП № 839 – 0,02316 га; 

 ТП№ 840 – 0,01173 га; 

 ТП №841 – 0,11758 га; 



 

 ТП № 842 – 0,022584 га; 

 ТП № 843 – 0,01783 га; 

 КШ №1 – 0,002146 га; 

 ПЛ 6кВ Ф2(ПС 6кВ "Власівка" – ТП 840) – 0,0189 га; 

 ПЛ 6кВ Ф26 (ПС 6кВ "Власівка" – ТП 839) – 0,0258 га - забудовані землі, 

у тому числі: 1,264381 га – землі промисловості, для обслуговування об'єктів 

енергопостачання та надання в оренду, що розташовані в смт Власівка 

м.Світловодськ Кіровоградської області. 

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

оборони та іншого призначення. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

селищного голови Кравченка В.І. та постійну депутатську комісію з 

врегулювання архітектурно-земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища (голова комісії депутат Мисько С.М.) 

 

Селищний голова                                                                 О.Пасько 


