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Помічнянська міська рада 
Новоукраїнського району Кіровоградської області 

                  Дев’ята сесія восьмого скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
від ______2021 року                           №   
     
Про затвердження проекту 
землеустрою та надання  
земельних ділянок в оренду 
ПрАТ «Кіровоградобленерго» 
 
        Розглянувши ПрАТ «Кіровоградобленерго», в особі довіреної особи 
Деревінського Д.В., про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок в оренду строком на 49 років для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної 
та теплової енергії (код  КВЦПЗ – J.14.02.) в  м. Помічна по                                        
вул. Разіна, розробленого ФОП Аксамитний О.М.,   відповідно до статей 12, 124, 
134 Земельного кодексу України, Закону України «Про оренду землі», 
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 в оренду строком на 49 
років,   для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 
споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії (код  КВЦПЗ – 
J.14.02.),загальною площею 0,0076 га, що знаходяться по вул. Разіна в м. 
Помічна Добровеличківського району Кіровоградської області. 
 
       2. Передати приватному акціонерному товариству «Кіровоградобленерго» 
земельні ділянки комунальної власності в оренду строком на 49 років, для 
розміщення приміщення гаража (код КВЦПЗ –J 11.02.) для розміщення, 
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії (код  КВЦПЗ – J.14.02.), за адресою : вул. Разіна,  
м. Помічна Новоукраїнського району Кіровоградської області: 
      2.1. Земельна ділянка з кадастровим номером 3521710300:50:119:0005 
площею 0,0009 га (опора  №1) 
      2.2. Земельна ділянка з кадастровим номером 3521710300:50:119:0002 
площею 0,0004 га (опора  №2) 
      2.3. Земельна ділянка з кадастровим номером 3521710300:50:119:0741 
площею 0,0004 га (опора  №3) 
      2.4. Земельна ділянка з кадастровим номером 3521710300:50:119:0007 
площею 0,0004 га (опора  №4) 



      2.5. Земельна ділянка з кадастровим номером 3521710300:50:119:0004 
площею 0,0004 га (опора  №5) 
      2.6. Земельна ділянка з кадастровим номером 3521710300:50:117:0006 
площею 0,0004 га (опора  №6) 
      2.7. Земельна ділянка з кадастровим номером 3521710300:50:119:0003 
площею 0,0004 га (опора  №7) 
      2.8. Земельна ділянка з кадастровим номером 3521710300:50:117:0009 
площею 0,0004 га (опора  №8) 
      2.9. Земельна ділянка з кадастровим номером 3521710300:50:117:0003 
площею 0,0004 га (опора  №9) 
      2.10. Земельна ділянка з кадастровим номером 3521710300:50:117:0008 
площею 0,0004 га (опора  №10) 
      2.11. Земельна ділянка з кадастровим номером 3521710300:50:117:0002 
площею 0,0004 га (опора  №11) 
      2.12. Земельна ділянка з кадастровим номером 3521710300:50:119:0006 
площею 0,0004 га (опора  №12) 
      2.13. Земельна ділянка з кадастровим номером 3521710300:50:117:0004 
площею 0,0004 га (опора  №13) 
      2.14. Земельна ділянка з кадастровим номером 3521710300:50:117:0013 
площею 0,0011 га (опора  №14) 
      2.15. Земельна ділянка з кадастровим номером 3521710300:50:117:0005 
площею 0,0008 га (КТП-10(6)/0,4кВ. 
 
       3. Встановити орендну плату в розмірі 12 % від нормативної грошової 
оцінки в рік. 
 
       4. Зобов’язати ПрАТ «Кіровоградобленерго» укласти та зареєструвати 
договора оренди землі з Помічнянською міською радою та використовувати 
земельні ділянки за цільовим призначенням. 
 
 
 
 
Міський голова                                                                       Микола АНТОШИК 
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