
       
 
 
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 30 березня 2012 року                 № 1542 
 

Про внесення змін до рішень 
Кіровоградської міської ради 

 
Керуючись статтями 142, 143 Конституції України, пунктом  34       

статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,       
статтею 12 Земельного кодексу України, розглянувши звернення               
громадян та юридичних осіб, Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 1. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 14 вересня 
2011 року № 846 “Про передачу ПАТ “Кіровоградобленерго” в оренду 
земельних ділянок по м. Кіровограду”, а саме: 
 в пункті 24 адресу “по вул. Виставочній, 2” замінити на адресу                             
“по вул. Аерофлотській, 5”; 
 в пункті 41 адресу “по пров. Чайковського (біля будинку № 44)” 
замінити на адресу “по просп. Перемоги (біля ЗОШ № 20)”; 
 в пункті 54  площу “0,065 га” замінити на площу “0,0065 га”; 
 в пункті 56 площу “0,054 га” замінити на площу “0,0054 га”; 
 в пункті 112 площу “0,00125 га” замінити на площу “0,0125 га”; 
 в пункті 115 площу “0,00128 га” замінити на площу “0,0128 га”; 

в пункті 133 площу “0,00121 га” замінити на площу “0,0121 га”; 
          в пункті 205 площу “0,0148 га” замінити на площу “0,0101 га”; 
 доповнити пунктом: “170-а. Передати публічному акціонерному 
товариству “Кіровоградобленерго” в оренду строком на 49 років земельну 
ділянку площею 0,0080 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії по              
вул. Калініна, 32 для розміщення та обслуговування об’єктів 
Кіровоградського МРЕМ (ТП-31) за рахунок земель промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.” 
 2. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 14 вересня 
2011 року № 847 “Про передачу ПАТ “Кіровоградобленерго” в оренду 
земельних ділянок по м. Кіровограду”, а саме: 
 в пункті 26  площу “0,0040 га” замінити на площу “0,0068 га”; 
 в пункті 64 площу “0,0069 га” замінити на площу “0,0010 га”; 
 в пункті 65 площу “0,0069 га” замінити на площу “0,0022 га”. 
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3. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 27 жовтня 

2011 року  № 991   “Про   передачу   ПАТ “Кіровоградобленерго”    в   оренду  
земельних ділянок по м. Кіровограду”, а саме: 

в пункті 4 площу “0,053 га” замінити на площу “0,0053 га”; 
в пункті 42 площу “0,0007 га” замінити на площу “0,0040 га”; 
в пункті 44 площу “0,0020 га” замінити на площу “0,0130 га”; 
в пункті 59 площу “0,0120 га” замінити на площу “0,0043 га”; 
в пункті 69 площу “0,0020 га” замінити на площу “0,0019 га”; 
в пункті 92 з площу “0,0069 га” замінити на площу “0,0067 га”; 
в пункті 100 площу “0,0138 га” замінити на площу “0,0010 га”; 
в пункті 118 площу “0,0031 га” замінити на площу “0,0131 га”; 
в пункті 161 площу “0,0124 га” замінити на площу “0,0091 га”; 
в пункті 194 виключити слова “та ТП № 33”; 
в пункті 204 площу “0,0029 га” замінити на площу “0,0039 га” та адресу 

“по вул. Світлогорській 2-й” замінити на адресу “по вул. Колодязній”; 
в пункті 210 слово “пров.” замінити на слово “вул.”; 
в пункті 252    номера    опор    “№№ 60, 75”   замінити     на      номера  

“№№ 60-75”; 
в пункті 253 площу “0,0016 га” замінити на площу “0,0018 га”; 
в пункті 260 адресу “по пров. Береговому” замінити на адресу              

“по туп. Береговому”; 
в пункті 268 адресу “по вул. Костромській” замінити на адресу             

“по вул. Марка Вовчка, вул. Буровугільній та пров. Гірському”; 
доповнити пунктом: “171-а. Передати публічному акціонерному 

товариству “Кіровоградобленерго” в оренду строком на 49 років земельну 
ділянку площею 0,0137 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії по           
вул. Комарова, 66 для розміщення та обслуговування об’єктів 
Кіровоградського МРЕМ (ТП-586) за рахунок земель промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.”; 

доповнити пунктом: “172-а. Передати публічному акціонерному 
товариству “Кіровоградобленерго” в оренду строком на 49 років земельну 
ділянку площею 0,0054 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії по           
вул. Жовтневої революції, 1 для розміщення та обслуговування об’єктів 
Кіровоградського МРЕМ (ТП-666) за рахунок земель промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.” 
 
 
Міський голова               О.Саінсус 
 
 
 
 
Гоувар 
22-09-49 


