
                                
 
 
 
 
                                                                        

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ДВАДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
Від 18.08.2022 р. № 21 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок 
для передачі в оренду  
АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 
 

Керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статтями 12, 93, 123, 124, 125 Земельного кодексу України, 
частиною першою статті 26 Закону України «Про землеустрій», статтею 28 Закону України 
«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Законом України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель 
державної та комунальної власності», рішенням десятої сесії Заводської міської ради восьмого 
скликання від 07.07.2021 року за № 12 “Про затвердження ставок орендної плати у відсотках 
до нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Заводської  територіальної громади 
на 2022 рік”, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 
історичного середовища та благоустрою, а також відповідно до поданого клопотання. 

 
ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 

оренду АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» для встановлення КТП-6/0,4 кВ та для встановлення 
опор ПЛ-6 кВ, які знаходяться за адресою м. Заводське, Миргородського району, з цільовим 
призначенням: для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 
об’єктів передачі електричної енергії, код КВЦПЗД – 14.02. 

2. Передати АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» в оренду на 49 років земельні ділянки для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної енергії, які знаходяться за адресою м. Заводське, Миргородського району, 
Полтавської області, загальною площею 0,0112 га, а саме: 

– 0,0040 га  (кадастровий номер (…)); 
– 0,0006 га  (кадастровий номер (…)); 
– 0,0003 га  (кадастровий номер (…)); 
– 0,0006 га  (кадастровий номер (…)); 
– 0,0003 га  (кадастровий номер (…)); 
– 0,0006 га  (кадастровий номер (…)); 
– 0,0003 га  (кадастровий номер (…)); 
– 0,0003 га  (кадастровий номер (…)); 
– 0,0003 га  (кадастровий номер (…)); 
– 0,0003 га  (кадастровий номер (…)); 
– 0,0003 га  (кадастровий номер (…)); 
– 0,0003 га  (кадастровий номер (…)); 
– 0,0003 га  (кадастровий номер (…)); 
– 0,0003 га  (кадастровий номер (…)); 



– 0,0003 га  (кадастровий номер (…)); 
– 0,0003 га  (кадастровий номер (…)); 
– 0,0003 га  (кадастровий номер (…)); 
– 0,0003 га  (кадастровий номер (…)); 
– 0,0003 га  (кадастровий номер (…)); 
– 0,0003 га  (кадастровий номер (…)); 
– 0,0003 га  (кадастровий номер (…)); 
– 0,0003 га  (кадастровий номер (…)). 
3. Орендну плату встановити в розмірі 7% від нормативної грошової оцінки. 
4. Керівництву АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» здійснити державну реєстрацію права 

оренди на вищевказані земельні ділянки в Державному реєстрі речових прав на нерухоме 
майно. 

5. Рішення набуває чинності з дня його прийняття. 
 
  
 
 
 
    Міський голова                                                                          Віталій  СИДОРЕНКО  

 
 

 


