
 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
двадцять сьомої сесії сьомого  скликання 

 

 

08 серпня 2017 року № 219 

 

 

Про внесення змін та доповнень до рішення другої сесії Пирятинської міської 

ради сьомого скликання від 11 грудня 2015 року №48 „Про затвердження ПАТ 

„ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО“ проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель 

і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії“ 

 

 

Відповідно до пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“, статей 12, 76, 93, 122-124, частини 2 статті 134, 186 

Земельного кодексу України, статті 30 Закону України „Про землеустрій“, 

враховуючи рішення шістнадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого 

скликання від 09 листопада 2016 року № 299 „Про внесення змін та доповнень 

до рішення другої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від        

11 грудня 2015 року № 48 „Про затвердження ПАТ „ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО“ 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії“, висновки та рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин 

та охорони природи, на підставі поданих документів, сесія міської ради 

 

ВИРІШИЛА : 

  

1. Внести зміни до рішення другої сесії  Пирятинської міської ради 

сьомого скликання від 11 грудня 2015 року № 48 „Про затвердження ПАТ 

„ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО“ проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель 

і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії “ в частині: 

1) пункт 1.1. викласти в редакції:  

„1.1. Передати ПАТ „ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО“ в короткострокову 

оренду, терміном на 1 рік, земельну ділянку площею 0,0038 га (кадастровий 

номер 5323810100:50:023:0493), розташовану на перехресті вул.8 Березня та 

пров.8 Березня в м.Пирятин Полтавської області, для розміщення, будівництва, 



експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної 

та теплової енергії (ЗТП 10/0,4 кВ №2).“; 

2) пункт 1.2. викласти в редакції:  

„1.2. Встановити розмір орендної плати 10% (десять) відсотків від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки.“; 

3) пункт 2.1. викласти в редакції:  

„2.1. Передати ПАТ „ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО“ в короткострокову 

оренду, терміном на 1 рік, земельну ділянку площею 0,0606 га (кадастровий 

номер 5323810100:50:023:0492), розташовану по вул.8 Березня та 

вул.Полтавській в м.Пирятин Полтавської області, для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії (кабельна лінія 10 кВ).“; 

4) пункт 2.2. викласти в редакції:  

„2.2. Встановити розмір орендної плати 10% (десять) відсотків від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки.“. 

 

 

 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ 

 

 


