від "16" березня 2018 року

№ 73-р
м. Знам’янка

Про надання в оренду
земельної ділянки
ПрАТ "Кіровоградобленерго"
Відповідно до статей 17, 120, 123, 125, 126 Земельного кодексу України,
статей 20, 25, 56 Закону України "Про землеустрій", враховуючи зміни типу
товариства відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 15 травня
2017
року
та
статуту
публічного
акціонерного
товариства
"Кіровоградобленерго", затвердженого загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Кіровоградобленерго" (протокол від
11 квітня 2017 року), та на підставі клопотання ПрАТ "Кіровоградобленерго"
від 07 лютого 2018 року № 991/87.
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
державної власності із земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики,
оборони та іншого призначення (землі запасу) в оренду строком на 49 років
Приватному акціонерному товариству "Кіровоградобленерго" для розміщення,
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі
електричної та теплової енергії (код класифікатора видів цільового призначення
земель – 14.02), розміщення ТП № 9 загальною площею 0,0014 га за межами
населеного пункту на території Цибулівської сільської ради Знам'янського
району Кіровоградської області, та передати Приватному акціонерному
товариству "Кіровоградобленерго" в оренду строком на 49 років земельну
ділянку під розміщення ТП № 9, площею 0,0014 га з кадастровим номером –
3522288500:02:000:3139.
2. Встановити розмір орендної плати за використання вказаної земельної
ділянки на рівні 8% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки у рік та
визначити що дана земельна ділянка виділяється для будівництва об'єктів,
пов'язаних з обслуговуванням жителів територіальної громади району на
території Цибулівської сільської ради.
3. Директору виконавчому ПрАТ "Кіровоградобленерго" О. Дануці:
1) укласти договір оренди землі та здійснити його державну реєстрацію
відповідно до вимог Закону України "Про оренду землі";
2) відповідно до статті 25 Закону України "Про оренду землі" у
п'ятиденний термін, після державної реєстрації договору оренди земельної
ділянки, надати копію договору до Знам'янського відділення Олександрійської
об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління державної
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фіскальної служби у Кіровоградській області та подати інформацію про
наявність площ до відділу статистики у Знам'янському районі.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу
функціональних повноважень.

Перший заступник голови
районної державної адміністрації

О. ГРІНЧАК

