
 

 

 
ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 
                            

(п’ятдесята сесія шостого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

20 червня 2014 року                                                                   № 569 

 

Відміна рішення сесії селищної ради  

від 23.12.2011 року за № 147 "Про  

надання дозволу Державному  

підприємству Полтавські магістральні  

електричні мережі на виготовлення  

технічної документації із землеустрою  

щодо складання документа, що  

посвідчує право на земельні ділянки  

під опорами ПЛ – 330 кВ  

"Кременчуцька ГЕС - Кременчук" 

  

 Розглянувши клопотання директора відокремленого підрозділу 

"Полтавські магістральні електричні мережі" ДП "НЕК "УКРЕНЕРГО"" від 

05.05.2014р. № 125 та від 05.05.2014 року № 126, збірні кадастрові плани 

суміжних землевласників і землекористувачів земельних ділянок під опорами 

ПЛ-330 кВ, керуючись ст.12 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні" та враховуючи пропозиції 

постійних депутатських комісій селищної ради, селищна  рада       

 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Відмінити рішення сесії селищної ради від 23.12.2011 року № 147 "Про 

надання дозволу Державному підприємству Полтавські магістральні електричні 

мережі на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання 

документа, що посвідчує право на земельні ділянки під опорами ПЛ–330 кВ 

"Кременчуцька ГЕС - Кременчук", в зв’язку з тим, що земельні ділянки під 

опорами №5-19, 22-25 ПЛ-330 кВ площею 0,2096 га розташовані на землях філії 

Кременчуцька ГЕС ПАТ "Укргідроенерго" відповідно Акту на право 

користування землею від 18.08.1967 року та земельна ділянка під опорою № 26  

ПЛ-330 кВ площею 0,0104 га розташована на землях ДП "Світловодське лісове 

господарство". 

  

 

 

 



 

 

2. Замовник зобов’язаний: 

 2.1. Для отримання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки площею 

0,2096 га, на яку поширюється право сервітуту під опорами № 5-19, 22-25 ПЛ-

330кВ, звернутися до ПАТ"Укргідроенерго". 

 2.2. Для отримання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки площею 

0,0104 га, на яку поширюється право сервітуту під опорою №26 ПЛ-330 кВ, 

звернутися до ДП "Світловодське лісове господарство". 

  

 3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

селищного голови В.Кравченка та постійну депутатську комісію з 

врегулювання архітектурно-земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища (голова комісії депутат Мисько С.М.). 

 

  

Селищний голова                                                                       О.Пасько 


