
 
 
                                                                                   
  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
десятої сесії восьмого скликання 

 
 
28 квітня 2021 року № 433 
 
 
Про затвердження Акціонерному товариству ,,ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО“ 
проєктів землеустрою щодо виділення земельних ділянок та передачу в оренду  

 
 
Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні“, статей 12, 116, 122, 186 Земельного кодексу 
України, статті 30 Закону України „Про землеустрій“, враховуючи висновки 
постійної комісії з питань земельних відносин та охорони природи, на підставі 
поданих документів, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити Акціонерному товариству ,,ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО“ 

(Стройний Р.В.) проєкти землеустрою щодо виділення земельних ділянок для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 
об’єктів передачі електричної та теплової енергії, а саме: 

площею 0,0006 га кадастровий номер 5323884903:03:001:0098; 
площею 0,0011 га кадастровий номер 5323884903:03:001:0099; 
площею 0,0006 га кадастровий номер 5323884903:03:001:0100; 
площею 0,0003 га кадастровий номер 5323884903:03:001:0101; 
площею 0,0006 га кадастровий номер 5323884903:03:001:0102; 
площею 0,0011 га кадастровий номер 5323884903:03:001:0103; 
площею 0,0003 га кадастровий номер 5323884903:03:001:0104; 
площею 0,0003 га кадастровий номер 5323884903:03:001:0105; 
площею 0,0003 га кадастровий номер 5323884903:03:001:0106; 
площею 0,0006 га кадастровий номер 5323884903:03:001:0107; 
площею 0,0003 га кадастровий номер 5323884903:03:001:0108; 
площею 0,0003 га кадастровий номер 5323884903:03:001:0109; 
площею 0,0003 га кадастровий номер 5323884903:03:001:0119; 
площею 0,0006 га кадастровий номер 5323884903:03:001:1320; 
площею 0,0006 га кадастровий номер 5323884903:03:002:0112; 



площею 0,0003 га кадастровий номер 5323884903:03:002:0113; 
площею 0,0003 га кадастровий номер 5323884903:03:002:0114; 
площею 0,0003 га кадастровий номер 5323884903:03:002:0131; 
площею 0,0003 га кадастровий номер 5323884903:03:002:0132; 
площею 0,0003 га кадастровий номер 5323884903:03:002:0133; 
площею 0,0003 га кадастровий номер 5323884903:03:002:0134; 
площею 0,0003 га кадастровий номер 5323884903:03:002:0135; 
площею 0,0006 га кадастровий номер 5323884903:03:002:0136; 
площею 0,0003 га кадастровий номер 5323884903:03:002:0137; 
площею 0,0011 га кадастровий номер 5323884903:03:002:0138; 
площею 0,0006 га кадастровий номер 5323884903:03:002:0139; 
площею 0,0003 га кадастровий номер 5323884903:03:002:0140; 
площею 0,0003 га кадастровий номер 5323884903:03:002:0141; 
площею 0,0006 га кадастровий номер 5323884903:03:002:0142; 
площею 0,0003 га кадастровий номер 5323884903:03:002:0143; 
площею 0,0006 га кадастровий номер 5323884903:03:002:0144; 
площею 0,0003 га кадастровий номер 5323884903:03:002:0145; 
площею 0,0003 га кадастровий номер 5323884903:03:002:0146; 
площею 0,0003 га кадастровий номер 5323884903:03:002:0147; 
площею 0,0003 га кадастровий номер 5323884903:03:002:0148; 
площею 0,0003 га кадастровий номер 5323884903:03:002:0149; 
площею 0,0003 га кадастровий номер 5323884903:03:002:0150; 
площею 0,0003 га кадастровий номер 5323884903:03:002:0151; 
площею 0,0003 га кадастровий номер 5323884903:03:002:0152; 
площею 0,0003 га кадастровий номер 5323884903:03:002:0153; 
площею 0,0003 га кадастровий номер 5323884903:03:002:0154, 

розташовані в межах с.Леляки Лубенського району Полтавської області. 
2. Передати в оренду АТ ,,ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО“ земельні ділянки: 
 площею 0,0006 га кадастровий номер 5323884903:03:001:0098; 
площею 0,0011 га кадастровий номер 5323884903:03:001:0099; 
площею 0,0006 га кадастровий номер 5323884903:03:001:0100; 
площею 0,0003 га кадастровий номер 5323884903:03:001:0101; 
площею 0,0006 га кадастровий номер 5323884903:03:001:0102; 
площею 0,0011 га кадастровий номер 5323884903:03:001:0103; 
площею 0,0003 га кадастровий номер 5323884903:03:001:0104; 
площею 0,0003 га кадастровий номер 5323884903:03:001:0105; 
площею 0,0003 га кадастровий номер 5323884903:03:001:0106; 
площею 0,0006 га кадастровий номер 5323884903:03:001:0107; 
площею 0,0003 га кадастровий номер 5323884903:03:001:0108; 
площею 0,0003 га кадастровий номер 5323884903:03:001:0109; 
площею 0,0003 га кадастровий номер 5323884903:03:001:0119; 
площею 0,0006 га кадастровий номер 5323884903:03:001:1320; 
площею 0,0006 га кадастровий номер 5323884903:03:002:0112; 
площею 0,0003 га кадастровий номер 5323884903:03:002:0113; 
площею 0,0003 га кадастровий номер 5323884903:03:002:0114; 



площею 0,0003 га кадастровий номер 5323884903:03:002:0131; 
площею 0,0003 га кадастровий номер 5323884903:03:002:0132; 
площею 0,0003 га кадастровий номер 5323884903:03:002:0133; 
площею 0,0003 га кадастровий номер 5323884903:03:002:0134; 
площею 0,0003 га кадастровий номер 5323884903:03:002:0135; 
площею 0,0006 га кадастровий номер 5323884903:03:002:0136; 
площею 0,0003 га кадастровий номер 5323884903:03:002:0137; 
площею 0,0011 га кадастровий номер 5323884903:03:002:0138; 
площею 0,0006 га кадастровий номер 5323884903:03:002:0139; 
площею 0,0003 га кадастровий номер 5323884903:03:002:0140; 
площею 0,0003 га кадастровий номер 5323884903:03:002:0141; 
площею 0,0006 га кадастровий номер 5323884903:03:002:0142; 
площею 0,0003 га кадастровий номер 5323884903:03:002:0143; 
площею 0,0006 га кадастровий номер 5323884903:03:002:0144; 
площею 0,0003 га кадастровий номер 5323884903:03:002:0145; 
площею 0,0003 га кадастровий номер 5323884903:03:002:0146; 
площею 0,0003 га кадастровий номер 5323884903:03:002:0147; 
площею 0,0003 га кадастровий номер 5323884903:03:002:0148; 
площею 0,0003 га кадастровий номер 5323884903:03:002:0149; 
площею 0,0003 га кадастровий номер 5323884903:03:002:0150; 
площею 0,0003 га кадастровий номер 5323884903:03:002:0151; 
площею 0,0003 га кадастровий номер 5323884903:03:002:0152; 
площею 0,0003 га кадастровий номер 5323884903:03:002:0153; 
площею 0,0003 га кадастровий номер 5323884903:03:002:0154, 
цільове призначення: для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 
енергії, розташовані в межах с.Леляки Лубенського району Полтавської 
області. 

3. Укласти договори оренди на вищезазначені земельні ділянки строком 
на 49 років на суму, що становить 12% від нормативної грошової оцінки даних 
земельних ділянок. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконкому міської ради Мельниченка М.В., відділ із 
земельних та екологічних питань (Стадник Є.В.) та постійну комісію з питань 
земельних відносин та охорони природи (Гусак О.М.). 
 
 
 
Міський голова А.СІМОНОВ 


