
  

 

 

Помічнянська міська рада 

Добровеличківського району Кіровоградської області 

Тридцять п’ята сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 21 грудня 2019 року                      № 807 

м. Помічна 

 
Про  затвердження проекту  
землеустрою та передачу в  
оренду земельних ділянок  
ПрАТ «Кіровоградобленерго» 
 

Розглянувши клопотання ПрАТ «Кіровоградобленерго» про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 

оренду терміном на 49 років для розміщення,будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії за адресою вул. Толстого 27-33, 36-38, с. Помічна, Новоукраїнського 

району, Кіровоградської області, відповідно до  статей 12, 93, 124, 

«Земельного кодексу України», Закону України « Про оренду землі», статей 

20, 50 Закону України «Про землеустрій», керуючись статтею 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада   в и р і ш и л а: 

 

 1.Затвердити Приватному акціонерному товариству 

«Кіровоградобленерго» проект землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення комунальної власності, які перебувають у запасі, 

загальною площею 0,0088 га в оренду, терміном на 49 років для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

передачі електричної і теплової енергії  (код КВЦПЗ –J. 14.02),  за адресою 

вул. Толстого, 27-33, 36-38, с. Помічна, Новоукраїнського району 

Кіровоградської області. 

   2. Передати ПрАТ «Кіровоградобленерго» в оренду терміном на 49 років 

земельні ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної і теплової енергії (код                                

КВЦПЗ –J. 14.02)  загальною площею 0,0088 га, згідно з переліком: 

 

 - Земельна ділянка із кадастровим номером 3524084800:51:000:0682 

площею 0,0010 га (оп. № 1) за адресою: вул. Толстого, с. Помічна, 

Новоукраїнського району Кіровоградської області; 

  - Земельна ділянка із кадастровим номером 3524084800:51:000:0683 

площею 0,0004 га (оп. № 2) за адресою: вул. Толстого, с. Помічна, 

Новоукраїнського району Кіровоградської області; 



 

 

 - Земельна ділянка із кадастровим номером 3524084800:51:000:0684 

площею 0,0004 га (оп. № 3) за адресою: вул. Толстого, с. Помічна, 

Новоукраїнського району Кіровоградської області; 

 - Земельна ділянка із кадастровим номером 3524084800:51:000:0685 

площею 0,0004 га (оп. № 4) за адресою: вул. Толстого, с. Помічна, 

Новоукраїнського району Кіровоградської області; 

 - Земельна ділянка із кадастровим номером 3524084800:51:000:0686 

площею 0,0009 га (оп. № 5) за адресою: вул. Толстого, с. Помічна, 

Новоукраїнського району Кіровоградської області; 

 - Земельна ділянка із кадастровим номером 3524084800:51:000:0687 

площею 0,0010 га (оп. № 6) за адресою: вул. Толстого, с. Помічна, 

Новоукраїнського району Кіровоградської області; 

 - Земельна ділянка із кадастровим номером 3524084800:51:000:0688 

площею 0,0004 га (оп. № 7) за адресою: вул. Толстого, с. Помічна, 

Новоукраїнського району Кіровоградської області; 

 - Земельна ділянка із кадастровим номером 3524084800:51:000:0689 

площею 0,0010 га (оп. № 8) за адресою: вул. Толстого, с. Помічна, 

Новоукраїнського району Кіровоградської області; 

 - Земельна ділянка із кадастровим номером 3524084800:51:000:0690 

площею 0,0033 га (КТП-10/0,4кВ) за адресою: вул. Толстого, с. Помічна, 

Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

   3.  Встановити річну орендну плату за користування вказаними 

земельними ділянками у розмірі  12 %  від їх нормативно грошової оцінки. 

   4. Помічнянській міській раді укласти договори оренди на земельні  

ділянки. 

   5. ПрАТ «Кіровоградобленерго» приступити до використання земельних  

ділянок після встановлення їх меж в натурі (на місцевості) та здійснення 

державної реєстрації речового права  у Державному реєстрі речових прав. 

            6. Земельні ділянки використовувати за цільовим призначенням, з  

дотриманням вимог статей 96, 103 Земельного кодексу України, Закону 

України «Про оренду землі» та інших нормативно-правових актів.  

      7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань будівництва, житлово-комунального 

господарства, транспорту і зв’язку та земельних відносин. 

 

 

 

Міський голова                                                                               Антошик М.М. 
 


