
 
 
 
 
 
 
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 05 червня 2012 року          № 1786  
 

Про поновлення договорів  
оренди земельних ділянок 
ПАТ "Кіровоградобленерго" 
 

Керуючись статтею 142, 143 Конституції України, пунктом 34                 
статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",       
статтею 33 Закону України "Про оренду землі", статтями 12, 93, 124, 126 
Земельного кодексу України, розглянувши звернення                              
ПАТ "Кіровоградобленерго", Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Продовжити публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" строком на 49 років договір оренди земельної ділянки 
загальною площею 0,0914 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по                    
вул.  Аджамській за рахунок земель промисловості, транспорту, зв'язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення, укладений на підставі рішення 
Кіровоградської міської ради від 04.07.2006 № 48 для розміщення ПС 35/10 
кВ УПТК. 

2. Продовжити публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" строком на 49 років договір оренди земельної ділянки 
загальною площею 0,0078 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по                   
вул.  Пушкіна, 76 за рахунок земель промисловості, транспорту, зв'язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення, укладений на підставі рішення 
Кіровоградської міської ради від 04.07.2006 № 48 для розміщення ТП-12. 

3. Продовжити публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" строком на 49 років договір оренди земельної ділянки 
загальною площею 0,0089 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, на розі 
вулиць Аксьонкіної та Глибка за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв'язку, енергетики,  оборони  та  іншого призначення,  укладений  на підставі  
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рішення Кіровоградської міської ради від 04.07.2006 № 48 для розміщення 
ТП-46. 

4. Продовжити публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" строком на 49 років договір оренди земельної ділянки 
загальною площею 0,0130 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по                  
вул.  Андріївській, 16 за рахунок земель промисловості, транспорту, зв'язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення, укладений на підставі рішення 
Кіровоградської міської ради від 04.07.2006 № 48 для розміщення ЦРП-20. 

5. Продовжити публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" строком на 49 років договір оренди земельної ділянки  
загальною площею 0,0122 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по                   
вул.  Космонавта Попова, 22, корп. 2 за рахунок земель промисловості, 
транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, укладений 
на підставі рішення Кіровоградської міської ради від 04.07.2006 № 48 для 
розміщення ЦРП-17. 

6. Продовжити публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" строком на 49 років договір оренди земельної ділянки 
загальною площею 0,0196 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул.  Героїв Сталінграда, 15 за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, укладений на підставі 
рішення Кіровоградської міської ради від 04.07.2006 № 48 для розміщення 
ЦРП-10. 

7. Продовжити публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" строком на 49 років договір оренди земельної ділянки 
загальною площею 0,0138 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по                    
вул.  Академіка Корольова, 3 за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, укладений на підставі 
рішення Кіровоградської міської ради від 04.07.2006 № 48 для розміщення 
ЦРП-5. 

8. Продовжити публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" строком на 49 років договір оренди земельної ділянки 
загальною площею 0,0171 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по                  
пров. Цеховому за рахунок земель промисловості, транспорту, зв'язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення, укладений на підставі рішення 
Кіровоградської міської ради від 04.07.2006 № 48 для розміщення ЦРП-3-а. 

9. Продовжити публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" строком на 49 років договір оренди земельної ділянки 
загальною площею 0,0138 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по                        
вул.  Можайського, 16 за рахунок земель промисловості,  транспорту, зв'язку,  
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енергетики, оборони та іншого призначення, укладений на підставі рішення 
Кіровоградської міської ради від 04.07.2006 № 48 для розміщення ТП-595. 

10. Продовжити публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" строком на 49 років договір оренди земельної ділянки 
загальною площею 0,0095 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, на розі 
вулиць Жовтневої революції та Шатила за рахунок земель промисловості, 
транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, укладений 
на підставі рішення Кіровоградської міської ради   від 04.07.2006 № 48 для 
розміщення ТП-119. 

11. Продовжити публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" строком на 49 років договір оренди земельної ділянки 
загальною  площею 0,0090 га – землі,  які  використовуються  для     технічної  
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по                   
вул.  Дарвіна, 35/1 за рахунок земель промисловості, транспорту, зв'язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення, укладений на підставі рішення 
Кіровоградської міської ради від 04.07.2006  № 48 для розміщення ТП-141. 

12. Продовжити публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" строком на 49 років договір оренди земельної ділянки 
загальною площею 0,0049 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, на розі 
вулиць Полярної та Посадочної за рахунок земель промисловості, 
транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, укладений 
на підставі рішення Кіровоградської міської ради  від 04.07.2006 № 48 для 
розміщення  ТП-152. 

13. Продовжити публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" строком на 49 років договір оренди земельної ділянки 
загальною площею 0,0084 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по                
просп. Правди, 3, корп. 2 за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, укладений на підставі 
рішення Кіровоградської міської ради від 04.07.2006 № 48 для розміщення 
ТП-164. 

14. Продовжити публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" строком на 49 років договір оренди земельної ділянки 
загальною площею 0,0110 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по              
просп. Правди, 9, корп. 2 за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, укладений на підставі 
рішення Кіровоградської міської ради від 04.07.2006 № 48 для розміщення 
ТП-182. 

15. Продовжити публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" строком на 49 років договір оренди земельної ділянки 
загальною площею 0,0130 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по                   
вул.  Барболіна  (радіовузол) за  рахунок  земель  промисловості,  транспорту,  
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зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, укладений на підставі 
рішення Кіровоградської міської ради  від 04.07.2006 № 48 для розміщення 
ТП-191. 

16. Продовжити публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" строком на 49 років договір оренди земельної ділянки 
загальною площею 0,0129 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул.  Прирічній (біля табору "Орлятко") за рахунок земель промисловості, 
транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, укладений 
на підставі рішення Кіровоградської міської ради від 04.07.2006 № 48 для 
розміщення ТП-200. 

17. Продовжити публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" строком на 49 років договір оренди земельної ділянки  
загальною площею 0,0041 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, на розі 
вулиць Курганної та Ушакова за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, укладений на підставі 
рішення Кіровоградської міської ради  від 04.07.2006 № 48 для розміщення 
ТП-203. 

18. Продовжити публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" строком на 49 років договір оренди земельної ділянки 
загальною площею 0,0041 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, на розі            
вул. Ушакова та пров. Ринкового за рахунок земель промисловості, 
транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, укладений 
на підставі рішення Кіровоградської міської ради  від 04.07.2006 № 48 для 
розміщення    ТП-204. 
 19. Продовжити публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" строком на 49 років договір оренди земельної ділянки 
загальною площею 0,0111 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул.  Академіка Корольова, 19 за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, укладений на підставі 
рішення Кіровоградської міської ради  від 04.07.2006 № 48 для розміщення 
ТП-205. 
 20. Продовжити публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" строком на 49 років договір оренди земельної ділянки 
загальною площею 0,0109 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, на розі 
вулиць Куйбишева та Бєлінського за рахунок земель промисловості, 
транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, укладений 
на підставі рішення Кіровоградської міської ради  від 04.07.2006 № 48 для 
розміщення ТП-209. 
 21. Продовжити публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" строком на 49 років договір оренди земельної ділянки 
загальною  площею  0,0096 га – землі,  які використовуються  для    технічної  
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інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по                   
вул.  Академіка Корольова (абонентський відділ) за рахунок земель 
промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення, укладений на підставі рішення Кіровоградської міської ради   
від 04.07.2006 № 48 для розміщення ТП-212. 
 22. Продовжити публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" строком на 49 років договір оренди земельної ділянки 
загальною площею 0,0086 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по                  
вул.  Районний Бульвар, 65 за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, укладений на підставі 
рішення Кіровоградської міської ради від 04.07.2006 № 48 для розміщення 
ТП-220. 
 23. Продовжити публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" строком на 49 років договір оренди земельної ділянки 
загальною площею 0,0086 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул.  50 років Жовтня, 8 за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, укладений на підставі 
рішення Кіровоградської міської ради від 04.07.2006 № 48 для розміщення 
ТП-222. 
 24. Продовжити публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" строком на 49 років договір оренди земельної ділянки  
загальною площею 0,0035 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, на розі 
вулиць Шкільної та Микитенка за рахунок земель промисловості, 
транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, укладений 
на підставі рішення Кіровоградської міської ради від 04.07.2006 № 48 для 
розміщення ТП-223. 
 25. Продовжити публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" строком на 49 років договір оренди земельної ділянки 
загальною площею 0,0096 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по                   
вул.  Жовтневої революції, 9 за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, укладений на підставі 
рішення Кіровоградської міської ради від 04.07.2006 № 48 для розміщення 
ТП-228. 
 26. Продовжити публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" строком на 49 років договір оренди земельної ділянки 
загальною площею 0,0134 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по                   
вул.  Шатила, 70 за рахунок земель промисловості, транспорту, зв'язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення, укладений на підставі рішення 
Кіровоградської міської ради від 04.07.2006  № 48 для розміщення ТП-107. 
 27. Продовжити публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" строком на 49 років договір оренди земельної ділянки  
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загальною площею 0,0091 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по                   
вул.  Парковій (біля стадіону фірми «Горн») за рахунок земель 
промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення, укладений на підставі рішення Кіровоградської міської ради    
від 04.07.2006 № 48 для розміщення ТП-67. 
 28. Продовжити публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" строком на 49 років договір оренди земельної ділянки 
загальною площею 0,0046 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для  виробництва  та  розподілення  електроенергії,  на   розі             
вул. Глибка та пров. Межового за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, укладений на підставі 
рішення Кіровоградської міської ради  від 04.07.2006 № 48 для розміщення 
ТП-112. 
 29. Продовжити публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" строком на 49 років договір оренди земельної ділянки 
загальною площею 0,0046 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, на розі 
вулиць Прирічної та Шкільної за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення,   укладений на підставі 
рішення Кіровоградської міської ради від 04.07.2006 № 48 для розміщення 
ТП-86. 
 30. Продовжити публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" строком на 49 років договір оренди земельної ділянки 
загальною площею 0,0140 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по                   
вул. Генерала Жадова, 26 за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, укладений на підставі 
рішення Кіровоградської міської ради  від 04.07.2006 № 48 для розміщення 
ТП-576. 

31. Продовжити публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" строком на 49 років договір оренди земельної ділянки 
загальною площею 0,0123 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул.  Академіка Корольова (автовокзал № 2) за рахунок земель 
промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення, укладений на підставі рішення Кіровоградської міської ради   
від 04.07.2006 № 48 для розміщення ТП-555. 
 32. Продовжити публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" строком на 49 років договір оренди земельної ділянки  
загальною площею 0,0138 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по                    
вул.  Космонавта Попова, 18, корп. 1 за рахунок земель промисловості, 
транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, укладений 
на підставі рішення Кіровоградської міської ради від 04.07.2006 № 48 для 
розміщення ТП-541. 
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33. Продовжити публічному акціонерному товариству 

"Кіровоградобленерго" строком на 49 років договір оренди земельної ділянки 
загальною площею 0,0123 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул.  Героїв Сталінграда, 28 за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, укладений на підставі 
рішення Кіровоградської міської ради від 04.07.2006 № 48 для розміщення 
ТП-539. 
 34. Продовжити публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" строком на 49 років договір оренди земельної ділянки 
загальною площею 0,0121 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул.  Степняка-Кравчинського за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, укладений на підставі 
рішення Кіровоградської міської ради від 04.07.2006 № 48 для розміщення 
ТП-538. 
 35. Продовжити публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" строком на 49 років договір оренди земельної ділянки 
загальною площею 0,0177 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по                   
вул. Космонавта Попова, 4  за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, укладений на підставі 
рішення Кіровоградської міської ради  від 04.07.2006 № 48 для розміщення 
ТП-532. 
 36. Продовжити публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" строком на 49 років договір оренди земельної ділянки  
загальною площею 0,0130 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по                   
вул.  Космонавта Попова, 2 за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, укладений на підставі 
рішення Кіровоградської міської ради від 04.07.2006 № 48 для розміщення 
ТП-531. 
 37. Продовжити публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" строком на 49 років договір оренди земельної ділянки 
загальною    площею  0,0123 га – землі,  які використовуються  для   технічної  
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул.  Волкова (АТС-5) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв'язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення, укладений на підставі рішення 
Кіровоградської міської ради від 04.07.2006 № 48 для розміщення ТП-528. 
 38. Продовжити публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" строком на 49 років договір оренди земельної ділянки 
загальною площею 0,0124 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по                   
вул.  Генерала Жадова, 28 за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв'язку, енергетики, оборони  та  іншого  призначення,  укладений  на підставі  
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рішення Кіровоградської міської ради  від 04.07.2006 № 48 для розміщення 
ТП-523. 

39. Продовжити публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" строком на 49 років договір оренди земельної ділянки 
загальною площею 0,0129 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по               
просп. Промисловому,25, корп. 3 за рахунок земель промисловості, 
транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, укладений 
на підставі рішення Кіровоградської міської ради від 04.07.2006 № 48 для 
розміщення ТП-520. 
 40. Продовжити публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" строком на 49 років договір оренди земельної ділянки 
загальною площею 0,0127 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по                     
вул.  Родниковій, 77 за рахунок земель промисловості, транспорту, зв'язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення, укладений на підставі рішення 
Кіровоградської міської ради від 04.07.2006 № 48 для розміщення ТП-499. 
 41. Продовжити публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" строком на 49 років договір оренди земельної ділянки 
загальною площею 0,0127 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по                   
вул.  Родниковій за рахунок земель промисловості, транспорту, зв'язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення, укладений на підставі рішення 
Кіровоградської міської ради від 04.07.2006 № 48 для розміщення ТП-498. 
 42. Продовжити публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" строком на 49 років договір оренди земельної ділянки 
загальною площею 0,0129 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по                
просп. Промисловому (ППЖТ) за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, укладений на підставі 
рішення Кіровоградської міської ради  від 04.07.2006 № 48 для розміщення 
ТП-496. 
 43. Продовжити публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" строком на 49 років договір оренди земельної ділянки 
загальною площею 0,0146 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури,   для   виробництва   та    розподілення   електроенергії,     по                     
вул.  Козакова (ЗТС ГУМВС в Кіровоградській області) за рахунок земель 
промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення,  укладений на підставі рішення Кіровоградської міської ради 
від 04.07.2006 № 48 для розміщення ТП-492. 
 44. Продовжити публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" строком на 49 років договір оренди земельної ділянки 
загальною площею 0,0126 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по                   
вул.  Космонавта Попова, 19, корп. 3 за рахунок земель промисловості, 
транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та  іншого  призначення,  укладений  
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на підставі рішення Кіровоградської міської ради від 04.07.2006 № 48 для 
розміщення ТП-489. 
 45. Продовжити публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" строком на 49 років договір оренди земельної ділянки 
загальною площею 0,0127 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по                   
вул.  Космонавта Попова, 6 за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, укладений на підставі 
рішення Кіровоградської міської ради від 04.07.2006 № 48 для розміщення 
ТП-490. 
 46. Продовжити публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" строком на 49 років договір оренди земельної ділянки 
загальною площею 0,0127 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по                   
вул.  Яновського (школа «Колос») за рахунок земель промисловості, 
транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, укладений 
на підставі рішення Кіровоградської міської ради від 04.07.2006 № 48 для 
розміщення ТП-481. 
 47. Продовжити публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" строком на 49 років договір оренди земельної ділянки 
загальною площею 0,0128 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по                   
вул. Габдрахманова (біля КЗ "Поліклінічне об'єднання м. Кіровограда") за 
рахунок земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення, укладений на підставі рішення Кіровоградської міської 
ради від 04.07.2006 № 48 для розміщення ТП-478. 
 48. Продовжити публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" строком на 49 років договір оренди земельної ділянки 
загальною площею 0,0132 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по                    
вул.  Родниковій за рахунок земель промисловості, транспорту, зв'язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення, укладений на підставі рішення 
Кіровоградської міської ради від 04.07.2006 № 48 для розміщення ТП-455. 
 49. Продовжити публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" строком на 49 років договір оренди земельної ділянки 
загальною площею 0,0127 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по                   
вул.  Космонавта Попова (біля 5-ї поліклініки) за рахунок земель 
промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення, укладений на підставі рішення Кіровоградської міської ради від 
04.07.2006 № 48 для розміщення ТП-448. 
 50. Продовжити публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" строком на 49 років договір оренди земельної ділянки 
загальною площею 0,0133 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по                   
вул.  Академіка   Корольова, 5,   корп. 1   за   рахунок   земель промисловості,  
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транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, укладений 
на підставі рішення Кіровоградської міської ради  від 04.07.2006 № 48 для 
розміщення ТП-445. 
 51. Продовжити публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" строком на 49 років договір оренди земельної ділянки 
загальною площею 0,0124 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по                    
вул.  Бєляєва, 7, корп. 3 за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, укладений на підставі 
рішення Кіровоградської міської ради від 04.07.2006 № 48 для розміщення 
ТП-439. 
 52. Продовжити публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" строком на 49 років договір оренди земельної ділянки 
загальною площею 0,0092 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по    
проїзду Тінистому (територія гаражів СБУ) за рахунок земель промисловості, 
транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, укладений 
на підставі рішення Кіровоградської міської ради від 04.07.2006 № 48 для 
розміщення ТП-436. 
 53. Продовжити публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" строком на 49 років договір оренди земельної ділянки 
загальною площею 0,0128 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по                   
вул.  Космонавта Попова, 4 (гуртожиток) за рахунок земель промисловості, 
транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, укладений 
на підставі рішення Кіровоградської міської ради від 04.07.2006 № 48 для 
розміщення ТП-425. 
 54. Продовжити публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" строком на 49 років договір оренди земельної ділянки 
загальною площею 0,0143 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по         
вул.  Героїв Сталінграда, 8 за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, укладений на підставі 
рішення Кіровоградської міської ради від 04.07.2006 № 48 для розміщення 
ТП-422. 
 55. Продовжити публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" строком на 49 років договір оренди земельної ділянки 
загальною площею 0,0093 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по               
просп. Правди (біля гуртожитку музичного училища) за рахунок земель 
промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення, укладений на підставі рішення Кіровоградської міської ради   
від 04.07.2006 № 48 для розміщення ТП-396. 
 56. Продовжити публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" строком на 49 років договір оренди земельної ділянки 
загальною   площею 0,0134 га – землі,  які  використовуються   для   технічної  
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інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по                   
вул.  Пацаєва, 14 за рахунок земель промисловості, транспорту, зв'язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення, укладений на підставі рішення 
Кіровоградської міської ради від 04.07.2006 № 48 для розміщення ТП-393. 
 57. Продовжити публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" строком на 49 років договір оренди земельної ділянки 
загальною площею 0,0128 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по         
вул. 50 років Жовтня, 22 за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, укладений на підставі 
рішення Кіровоградської міської ради від 04.07.2006 № 48 для розміщення 
ТП-384. 
 58. Продовжити публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" строком на 49 років договір оренди земельної ділянки 
загальною площею 0,0088 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по                   
вул. Академіка Корольова (обласний архів) за рахунок земель промисловості, 
транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, укладений 
на підставі рішення Кіровоградської міської ради від 04.07.2006 № 48 для 
розміщення ТП-382. 
 59. Продовжити публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" строком на 49 років договір оренди земельної ділянки 
загальною площею 0,0133 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по                   
вул.  Кременчуцькій, 1 за рахунок земель промисловості, транспорту, зв'язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення, укладений на підставі рішення 
Кіровоградської міської ради від 04.07.2006 № 48 для розміщення ТП-348. 
 60. Продовжити публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" строком на 49 років договір оренди земельної ділянки 
загальною площею 0,0127 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Волкова, 28, корп. 4 за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, укладений на підставі 
рішення Кіровоградської міської ради від 04.07.2006 № 48 для розміщення 
ТП-324. 

61. Продовжити публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" строком на 49 років договір оренди земельної ділянки 
загальною площею 0,0117 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по                   
вул.  Яновського, 56 за рахунок земель промисловості, транспорту, зв'язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення, укладений на підставі рішення 
Кіровоградської міської ради від 04.07.2006 № 48 для розміщення ТП-323. 

62. Продовжити публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" строком на 49 років договір оренди земельної ділянки  
загальною площею 0,0117 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури,   для   виробництва   та    розподілення    електроенергії,    по                   
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вул.  Комарова (ЗОШ № 17) за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, укладений на підставі 
рішення Кіровоградської міської ради  від 04.07.2006 № 48 для розміщення 
ТП-320. 

63. Продовжити публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" строком на 49 років договір оренди земельної ділянки 
загальною площею 0,0090 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по                   
вул.  Степняка-Кравчинського (будинок побуту) за рахунок земель 
промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення, укладений на підставі рішення Кіровоградської міської ради   
від 04.07.2006 № 48 для розміщення ТП-309. 

64. Продовжити публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" строком на 49 років договір оренди земельної ділянки 
загальною площею 0,0085 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по                    
вул.  Степняка-Кравчинського (універмаг) за рахунок земель промисловості, 
транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, укладений 
на підставі рішення Кіровоградської міської ради від 04.07.2006 № 48 для 
розміщення ТП-308. 

65. Продовжити публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" строком на 49 років договір оренди земельної ділянки 
загальною площею 0,0091 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по                   
вул.  Яновського, 153 за рахунок земель промисловості, транспорту, зв'язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення, укладений на підставі рішення 
Кіровоградської міської ради від 04.07.2006 № 48 для розміщення ТП-294. 

66. Продовжити публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" строком на 49 років договір оренди земельної ділянки 
загальною площею 0,0089 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по                   
вул. Яновського, 157 за рахунок земель промисловості, транспорту, зв'язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення, укладений на підставі рішення 
Кіровоградської міської ради від 04.07.2006 № 48 для розміщення ТП-293. 

67. Продовжити публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" строком на 49 років договір оренди земельної ділянки 
загальною площею 0,0115 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по                   
вул.  Волкова, 14 за рахунок земель промисловості, транспорту, зв'язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення, укладений на підставі рішення 
Кіровоградської міської ради від 04.07.2006 № 48 для розміщення ТП-283. 

68. Продовжити публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" строком на 49 років договір оренди земельної ділянки 
загальною площею 0,0095 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Районній  (склади аптекоуправління)  за  рахунок  земель промисловості,  
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транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, укладений 
на підставі рішення Кіровоградської міської ради від 04.07.2006 № 48 для 
розміщення ТП-277. 

69. Продовжити публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" строком на 49 років договір оренди земельної ділянки 
загальною площею 0,0127 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, на розі 
вулиць Тургенєва та Степняка-Кравчинського  за рахунок земель 
промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення, укладений на підставі рішення Кіровоградської міської ради  
від 04.07.2006 № 48 для розміщення ТП-265. 

70. Продовжити публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" строком на 49 років договір оренди земельної ділянки 
загальною площею 0,0043 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, на розі            
вул. Прирічної та пров. Кар'єрного за рахунок земель промисловості, 
транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, укладений 
на підставі рішення Кіровоградської міської ради  від 04.07.2006 № 48 для 
розміщення ТП-243. 

Встановити розмір орендної плати за вищезазначені земельні ділянки 
на рівні 3% від нормативних грошових оцінок земельних ділянок. 

71. Укласти договори оренди земельних ділянок протягом шести 
місяців з дати прийняття рішення. У разі неукладання договорів оренди в 
зазначений на термін, дане рішення втрачає силу. 

72. Управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища забезпечити роботи по виготовленню та видачі 
договорів оренди земельних ділянок. 

73. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань архітектури, будівництва та регулювання 
земельних відносин та першого заступника міського голови Дзядуха В.О. 

. 
 
Міський голова         О.Саінсус 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гоувар 22 09 49 

 


