
УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ДЕСЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 27 жовтня 2011 року        № 991 
 
Про передачу ПАТ «Кіровоградобленерго» 
в оренду земельних ділянок по м. Кіровограду 
 

Керуючись статтями 142, 143 Конституції України, пунктом 34          
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,           
статтями 12, 19, 93, 120, 126 Земельного кодексу України, статтею 16 Закону 
України «Про оренду землі», статтею 50 Закону України «Про землеустрій», 
Законом України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних     
зон енергетичних об’єктів», розглянувши звернення                                       
ПАТ «Кіровоградобленерго», Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

інвентаризації земельних ділянок та складання документів, що посвідчують 
право на земельні ділянки, які надаються в оренду строком на 49 років 
публічному акціонерному товариству «Кіровоградобленерго» під розміщення 
та обслуговування об’єктів електричних мереж Кіровоградського МРЕМ. 

2. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею 0,0135 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, на розі 
вулиць Генерала Родимцева та Тульської для розміщення ЗТП № 248 за 
рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення. 

3. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею 0,0065 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, на розі 
вулиць Новгородської та Преображенської для розміщення ЗТП № 221 за 
рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення. 

4. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею 0,053 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, на розі 
вулиць Гмирьова  та Куроп’ятникова для розміщення ЗТП № 23 за рахунок 



 2

земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 

5. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею 0,0099 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Нижній Прирічній для розміщення ЗТП № 200 за рахунок земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 

6. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею 0,0094 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вулицях Новгородській та Галушкіна для розміщення ЗТП № 206 за рахунок 
земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 

7. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею 0,0127 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул. Генерала Родимцева для розміщення ЗТП № 113 за рахунок земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 

8. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею 0,0084 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Чернишевського для розміщення ЗТП № 137 за рахунок земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 

9. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею 0,0072 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по        
пров. Витязівському для розміщення ЗТП № 155 за рахунок земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 

10. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею 0,0032 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул. Генерала Родимцева для розміщення ЗТП № 198 за рахунок земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 

11. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею 0,0130 га – землі, які використовуються для технічної 
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інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул. Генерала Родимцева для розміщення ЗТП № 392 за рахунок земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 

12. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею 0,0127 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул. Родниковій для розміщення ЗТП № 498 за рахунок земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 

13. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею 0,0138 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул. Гідросилівській для розміщення ЗТП № 530 за рахунок земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 

14. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею 0,0091 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, біля 
стадіону «Юність» для розміщення ЗТП № 67 за рахунок земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 

15. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею 0,0133 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. 20 років міліції для розміщення ЗТП № 133 за рахунок земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 

16. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею 0,0133 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Генерала Родимцева для розміщення ЗТП № 476 за рахунок земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 

17. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею 0,0090 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по    
вулицях Інтернаціональній, Кавказькій, Генерала Шумілова для розміщення 
та обслуговування  об’єктів електричних мереж Кіровоградського МРЕМ 
опор лінії Л-Ф-67-К 10 кВ (опори №№ 235-239, 226-229, 203-211, 256-259) за 
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рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення. 

18. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею 0,0003 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул. Гмирьова для розміщення та обслуговування  об’єктів електричних 
мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-Ф-67-К 10 кВ (опора № 250) за 
рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення. 

19. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0061 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по   
вулицях Гмирьова та Інтернаціональній для розміщення та обслуговування  
об’єктів електричних мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії                    
Л-Ф-67-К 10 кВ (опори №№ 240-249, 251-255) за рахунок земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 

20. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0023 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Кавказькій, для розміщення та обслуговування  об’єктів електричних 
мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-Ф-67-К 10 кВ                       
(опори  №№ 264-268) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення. 

21. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0022 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Барболіна  для розміщення та обслуговування  об’єктів електричних 
мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-Ф-67-К 10 кВ (опори №№ 44-49) 
за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони 
та іншого призначення. 

22. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею 0,0007 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, на розі 
бульвара Межового та вулиці Новосибірської для розміщення та 
обслуговування  об’єктів електричних мереж Кіровоградського МРЕМ опор 
лінії Л-Ф-67-К 10 кВ (опора №44-а) за рахунок земель промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

23. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0039 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
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вул. Ушакова для розміщення та обслуговування  об’єктів електричних 
мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-Ф-67-К 10 кВ (опори              
№№ 16-23, 22/1) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення. 

24. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0105 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по   
вулицях Парковій та Соколівській для розміщення та обслуговування  
об’єктів електричних мереж Кіровоградського МРЕМ опор                         
лінії Л-Ф-67-К 10 кВ (опори №№ 50-59, 194-202, 230-233) за рахунок земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 

25. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0012 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул. Кавказькій для розміщення та обслуговування  об’єктів електричних 
мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-Ф-67-К 10 кВ (опори              
№№ 260-263) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення. 

26. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею  0,0017 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Барболіна  для розміщення та обслуговування  об’єктів електричних 
мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-Ф-67-К 10 кВ (опора № 2) за 
рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення. 

27. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0065 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по     
вулицях Інтернаціональній, Гмирьова для розміщення та обслуговування  
об’єктів електричних мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії                     
Л-Ф-67-К 10 кВ (опори №№ 250, 240-249, 251-255) за рахунок земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 

28. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0038 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Гмирьова  для розміщення та обслуговування  об’єктів електричних 
мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-Ф-67-К 10 кВ (ТП № 292) за 
рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення. 
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29. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею  0,0003 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул. Барболіна для розміщення та обслуговування  об’єктів електричних 
мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-Ф-67-К 10 кВ (опора № 1) за 
рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення. 

30. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею  0,0041 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Ушакова  для розміщення та обслуговування  об’єктів електричних 
мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-Ф-67-К 10 кВ (ТП № 203) за 
рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення. 

31. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0022 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по   
вулицях Барболіна та Соколівській  для розміщення та обслуговування  
об’єктів електричних мереж Кіровоградського МРЕМ опор                          
лінії Л-Ф-67-К 10 кВ (опори №№ 180-185) за рахунок земель промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

32. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею  0,0045 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Соколовській  для розміщення та обслуговування  об’єктів електричних 
мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-Ф-67-К 10 кВ (ТП № 156) за 
рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення. 

33. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею  0,0036 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по         
пров. Арнаутовському для розміщення та обслуговування  об’єктів 
електричних мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-Ф-67-К 10 кВ      
(ТП № 88) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення. 

34. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0048 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по            
вул. Барболіна  для розміщення та обслуговування  об’єктів електричних 
мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-Ф-67-К 10 кВ (опори №№ 3-14) 
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за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони 
та іншого призначення. 

35. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0022 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Суворова  для розміщення та обслуговування  об’єктів електричних 
мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-Ф-67-К 10 кВ (опори №№ 38-43) 
за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони 
та іншого призначення. 

36. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею  0,0041 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул. Суворова для розміщення та обслуговування  об’єктів електричних 
мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-Ф-67-К 10 кВ (ТП № 519) за 
рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення. 

37. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0093 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по     
вулицях Суворова та Ушакова  для розміщення та обслуговування  об’єктів 
електричних мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-Ф-67-К 10 кВ 
(опори №№ 24-37, 15) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення. 

38. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею  0,0041 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по        
пров. Ринковому для розміщення та обслуговування  об’єктів електричних 
мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-Ф-67-К 10 кВ (ТП № 204) за 
рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення. 

39. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0032 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по        
пров. Арнаутовському та вул. Паризької комуни для розміщення та 
обслуговування  об’єктів електричних мереж Кіровоградського МРЕМ опор 
лінії Л-Ф-67-К 10 кВ (опори №№ 212-216, 186-188) за рахунок земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 

40. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0031 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по        
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пров. Арнаутовському та вул. Паризької комуни для розміщення та 
обслуговування  об’єктів електричних мереж Кіровоградського МРЕМ опор 
лінії Л-Ф-67-К 10 кВ (опори №№ 217-225) за рахунок земель промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

41. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею  0,0036 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
пров. Арнаутовському для розміщення та обслуговування  об’єктів 
електричних мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-Ф-67-К 10 кВ     
(ТП № 192) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення. 

42. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0007 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, в парку 
Перемоги для розміщення та обслуговування  об’єктів електричних мереж 
Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-Ф-67-К 10 кВ (опори №№ 61-66) ) за 
рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення. 

43. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0039 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, в парку 
Перемоги для розміщення та обслуговування  об’єктів електричних мереж 
Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-Ф-67-К 10 кВ (опори №№ 67-73) за 
рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення. 

44. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0020 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Прирічній для розміщення та обслуговування  об’єктів електричних 
мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-Ф-67-К 10 кВ (опори №№ 74-76) 
за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони 
та іншого призначення. 

45. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0082 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по   
вулицях Прирічній та Верхній Прирічній  для розміщення та обслуговування  
об’єктів електричних мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії                     
Л-Ф-67-К 10 кВ (опори №№ 77-84, 93-106) за рахунок земель промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

46. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0035 га - землі, які використовуються для технічної 
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інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Прирічній для розміщення та обслуговування  об’єктів електричних 
мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-Ф-67-К 10 кВ (опори №№ 85-89, 
90-92, 92-а, 92-б) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення. 

47. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0037 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Луганській для розміщення та обслуговування  об’єктів електричних 
мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-Ф-67-К 10 кВ (ТП № 567) за 
рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення. 

48. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0036 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по              
вул. Дунайській для розміщення та обслуговування  об’єктів електричних 
мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-Ф-67-К 10 кВ (опори              
№№ 107-114) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення. 

49. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0065 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по            
вул. Дунайській та пров. Очаківському  для розміщення та обслуговування  
об’єктів електричних мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії                    
Л-Ф-67-К   10 кВ (опори №№ 115-129) за рахунок земель промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

50. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею  0,0040 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по         
пров. Очаківському для розміщення та обслуговування  об’єктів електричних 
мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-Ф-67-К 10 кВ (ТП № 278) за 
рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення. 

51. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0164 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, на розі 
вулиць Паризької комуни та Айвазовського для розміщення та 
обслуговування  об’єктів електричних мереж Кіровоградського МРЕМ опор 
лінії Л-Ф-67-К 10 кВ (опори №№ 156-179, 60, 189-193, 62-66, 610) за рахунок 
земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 
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52. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0049 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по         
пров. Нікопольському для розміщення та обслуговування  об’єктів 
електричних мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-Ф-67-К 10 кВ 
(опори №№ 147-155) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення. 

53. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0056 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул. Шкільній для розміщення та обслуговування  об’єктів електричних 
мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-Ф-67-К 10 кВ (опори              
№№ 134-145) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення. 

54. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею  0,0046 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Шкільній для розміщення та обслуговування  об’єктів електричних 
мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-Ф-67-К 10 кВ (ТП № 86) за 
рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення. 

55. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею  0,0035 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Шкільній для розміщення та обслуговування  об’єктів електричних 
мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-Ф-67-К 10 кВ (ТП № 223) за 
рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення. 

56. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею  0,0047 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Кавказькій для розміщення та обслуговування  об’єктів електричних 
мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-Ф-67-К 10 кВ (ТП № 193) за 
рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення. 

57. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0029 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Шкільній для розміщення та обслуговування  об’єктів електричних 
мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-Ф-67-К 10 кВ (опори             
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№№ 130,132, 132/1,132/2, 132/3,146) за рахунок земель промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

58. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0007 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Жуковського для розміщення та обслуговування  об’єктів електричних 
мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-Ф-10 «Ю» 10 кВ                 
(опори №№ 2-3) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення. 

59. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0120 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Жуковського для розміщення та обслуговування  об’єктів електричних 
мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-Ф-10 «Ю» 10 кВ (опори         
№№ 24-36) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення. 

60. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0038 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Новгородській для розміщення та обслуговування  об’єктів електричних 
мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-Ф-10 «Ю» 10 кВ (опори        
№№ 49-57) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення. 

61. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0020 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул. Новгородській для розміщення та обслуговування  об’єктів електричних 
мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-Ф-10 «Ю» 10 кВ (опори         
№№ 40, 59, 48, 60) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення. 

62. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0013 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Жуковського для розміщення та обслуговування  об’єктів електричних 
мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-Ф-10 «Ю» 10 кВ (опори         
№№ 37-39) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення. 

63. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0007 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул. Новгородській для розміщення та обслуговування  об’єктів електричних 
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мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-Ф-10 «Ю» 10 кВ (опора № 58) за 
рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення. 

64. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0014 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Новгородській для розміщення та обслуговування  об’єктів електричних 
мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-Ф-10 «Ю» 10 кВ (опори        
№№ 61-62) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення. 

65. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0024 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Новгородській для розміщення та обслуговування  об’єктів електричних 
мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-Ф-10 «Ю» 10 кВ (опори        
№№ 63-70) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення. 

66. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0077 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Новгородській для розміщення та обслуговування  об’єктів електричних 
мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-Ф-10 «Ю» 10 кВ (опори        
№№ 71-87) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення. 

67. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0019 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул. Новгородській для розміщення та обслуговування  об’єктів електричних 
мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-Ф-10 «Ю» 10 кВ (опори          
№№ 88-92) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення. 

68. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0035 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Галушкіна для розміщення та обслуговування  об’єктів електричних 
мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-Ф-10 «Ю» 10 кВ (опори        
№№ 93-101) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення. 

69. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0020 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
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вул. Галушкіна для розміщення та обслуговування  об’єктів електричних 
мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-Ф-10 «Ю» 10 кВ (опори         
№№ 147-151) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення. 

70. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0043 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Галушкіна для розміщення та обслуговування  об’єктів електричних 
мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-Ф-10 «Ю» 10 кВ (опори         
№№ 152-157) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення. 

71. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею  0,0034 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул. Галушкіна для розміщення та обслуговування  об’єктів електричних 
мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-Ф-10 «Ю» 10 кВ (ТП № 653) за 
рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення. 

72. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею  0,0047 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Галушкіна для розміщення та обслуговування  об’єктів електричних 
мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-Ф-10 «Ю» 10 кВ (ТП № 37) за 
рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення. 

73. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею  0,0049 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Жуковського для розміщення та обслуговування  об’єктів електричних 
мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-Ф-10 «Ю» 10 кВ (ТП № 149) за 
рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення. 

74. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею  0,0034 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Жуковського для розміщення та обслуговування  об’єктів електричних 
мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-Ф-10 «Ю» 10 кВ (ТП № 47) за 
рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення. 

75. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0044 га - землі, які використовуються для технічної 
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інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Гулака-Артемовського для розміщення та обслуговування  об’єктів 
електричних мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-Ф-22 «Ю» 10 кВ 
(опори №№ 12-19) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення. 

76. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0019 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Гулака-Артемовського для розміщення та обслуговування  об’єктів 
електричних мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-Ф-22 «Ю» 10 кВ 
(опори №№ 20-24) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення. 

77. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0054 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Гулака-Артемовського для розміщення та обслуговування  об’єктів 
електричних мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-Ф-22 «Ю» 10 кВ 
(опори №№ 25-32) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення. 

78. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0017 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Гулака-Артемовського для розміщення та обслуговування  об’єктів 
електричних мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-Ф-22 «Ю» 10 кВ 
(опори №№ 34, 34/1, 35) за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

79. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0071 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул. Баумана для розміщення та обслуговування  об’єктів електричних мереж 
Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-Ф-22 «Ю» 10 кВ (опори                    
№№ 33, 36-44, 51-53) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення. 

80. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0020 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. 40-річчя Перемоги для розміщення та обслуговування  об’єктів 
електричних мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-Ф-22 «Ю» 10 кВ 
(опори №№ 54-56, 55-а) за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

81. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
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площею  0,0010 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул. Художника Ярошенка для розміщення та обслуговування  об’єктів 
електричних мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-Ф-22 «Ю» 10 кВ 
(опори №№ 75-76) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення. 
 82. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0032 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул. 40-річчя Перемоги для розміщення та обслуговування  об’єктів 
електричних мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-Ф-22 «Ю» 10 кВ 
(опори №№ 57-64) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення. 
 83. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0034 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Художника Ярошенка для розміщення та обслуговування  об’єктів 
електричних мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-Ф-22 «Ю» 10 кВ 
(опори №№ 65-74) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення. 
 84. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0090 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по         
пров. Витязівському для розміщення та обслуговування  об’єктів 
електричних мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-Ф-22 «Ю» 10 кВ 
(опори №№ 99-108) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення. 
 85. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0037 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по        
пров. Витязівському для розміщення та обслуговування  об’єктів 
електричних мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-Ф-22 «Ю» 10 кВ 
(опори №№ 80-82) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення. 
 86. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0125 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Гулака-Артемовського для розміщення та обслуговування  об’єктів 
електричних мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-Ф-22 «Ю» 10 кВ 
(опори №№ 11, 111, 77-79, 83-98) за рахунок земель промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 
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 87. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею  0,0033 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Панфьорова для розміщення та обслуговування  об’єктів електричних 
мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-Ф-22 «Ю» 10 кВ (ТП № 242) за 
рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення. 
 88. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею  0,0037 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул. Баумана для розміщення та обслуговування  об’єктів електричних мереж 
Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-Ф-22 «Ю» 10 кВ (ТП № 153) за 
рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення. 
 89. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею  0,0040 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по        
пров. Витязівському для розміщення та обслуговування  об’єктів 
електричних мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-Ф-22 «Ю» 10 кВ 
(ТП № 280) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення. 
 90. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею  0,0041 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Гулака-Артемовського для розміщення та обслуговування  об’єктів 
електричних мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-Ф-22 «Ю» 10 кВ 
(ТП № 268) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення. 
 91. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею  0,0069 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Гулака-Артемовського для розміщення та обслуговування  об’єктів 
електричних мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-Ф-22 «Ю» 10 кВ 
(ТП № 557) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення. 
 92. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею  0,0069 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Художника Ярошенка для розміщення та обслуговування  об’єктів 
електричних мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-Ф-22 «Ю» 10 кВ 
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(ТП № 594) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення. 
 93. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0013 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по            
вул. Богдана Хмельницького для розміщення та обслуговування  об’єктів 
електричних мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-134 10 кВ (опори 
№№ 1-3) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення. 
 94. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0089 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Криничуватій для розміщення та обслуговування  об’єктів електричних 
мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-Ф 1 «Б» 10 кВ (опори             
№№ 62-74) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення. 
 95. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0040 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Криничуватій для розміщення та обслуговування  об’єктів електричних 
мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-Ф 1 «Б» 10 кВ (опори             
№№ 75-78) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення. 
 96. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0076 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по        
пров. Степовому для розміщення та обслуговування  об’єктів електричних 
мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-Ф 1 «Б» 10 кВ (опори             
№№ 42-61) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення. 
 97. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0126 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по вулицях 
Далекосхідній та Запорозькій для розміщення та обслуговування  об’єктів 
електричних мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-Ф 1 «Б» 10 кВ 
(опори №№ 18-41) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення. 
 98. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0013 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Родниковій для розміщення та обслуговування  об’єктів електричних 
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мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-Ф 52 «К» 10 кВ (опори №№ 1-3) 
за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони 
та іншого призначення. 
 99. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0035 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Родниковій для розміщення та обслуговування  об’єктів електричних 
мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-Ф 52 «К» 10 кВ (опори           
№№ 4-10) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення. 
 100. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0138 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Родниковій для розміщення та обслуговування  об’єктів електричних 
мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-Ф 52 «К» 10 кВ (опори           
№№ 11-12) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення. 
 101. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0149 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по        
пров. Московському та вул. Московській для розміщення та обслуговування  
об’єктів електричних мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-139 10 кВ 
(опори №№ 10-33,32/1-32/7) за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 
 102. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0016 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул. Московській для розміщення та обслуговування  об’єктів електричних 
мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-139 10 кВ (опори №№ 34-38) за 
рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення. 
 103. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0066 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по вулицях 
Вітебській та Керченській для розміщення та обслуговування  об’єктів 
електричних мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-139 10 кВ (опори 
№№ 39-42, 44-47) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення. 
 104. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею  0,0007 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
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вул. Керченській для розміщення та обслуговування  об’єктів електричних 
мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-139 10 кВ (опора № 43) за 
рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення. 
 105. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0015 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Керченській для розміщення та обслуговування  об’єктів електричних 
мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-139 10 кВ (опори №№ 48-52) за 
рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення. 
 106. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0196 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по     
вулицях Московській та Балтійській для розміщення та обслуговування  
об’єктів електричних мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-139 10 кВ 
(опори №№ 75-99, 101-107, 117-128) за рахунок земель промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 
 107. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0041 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Московській для розміщення та обслуговування  об’єктів електричних 
мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-139 10 кВ (опори №№ 108-116) 
за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони 
та іншого призначення. 
 108. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0017 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Димитрова для розміщення та обслуговування  об’єктів електричних 
мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-139 10 кВ (опори №№ 129-131) 
за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони 
та іншого призначення. 
 109. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0149 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по        
пров. Московському та вул. Московській для розміщення та обслуговування  
об’єктів електричних мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-139 10 кВ 
(опори №№ 10-33,32/2-32/7) за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 
 110. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0062 га - землі, які використовуються для технічної 
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інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії,  по          
вул. Кавказькій для розміщення та обслуговування  об’єктів електричних 
мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-139 10 кВ (опори                    
№№ 132-138, 138/1-138/6) за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 
 111. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0067 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії,  по         
вул. Кавказькій для розміщення та обслуговування  об’єктів електричних 
мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-139 10 кВ (опори                     
№№ 138-144, 144/1-144/2) за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 
 112. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0036 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Кавказькій для розміщення та обслуговування  об’єктів електричних 
мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-139 10 кВ (опори                     
№№ 145-148, 145/1-145/2) за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 
 113. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0057 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Пальміро Тольятті для розміщення та обслуговування  об’єктів 
електричних мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-139 10 кВ (опори 
№№ 149-157, 169-174) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення. 
 114. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0041 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Пальміро Тольятті для розміщення та обслуговування  об’єктів 
електричних мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-139 10 кВ (опори 
№№ 158-168) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення. 
 115. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0048 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул. Пальміро Тольятті для розміщення та обслуговування  об’єктів 
електричних мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-139 10 кВ (опори 
№№ 175-190) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення. 
 116. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
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площею  0,0016 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Пальміро Тольятті для розміщення та обслуговування  об’єктів 
електричних мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-139 10 кВ (опори 
№№ 191-194) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення. 
 117. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0050 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по вулицях 
Пальміро Тольятті та Івана Мазепи для розміщення та обслуговування  
об’єктів електричних мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-139 10 кВ 
(опори №№ 900, 196, 195, 203) за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 
 118. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0031 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Пальміро Тольятті для розміщення та обслуговування  об’єктів 
електричних мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-139 10 кВ (опори 
№№ 197-202, 220-230, 232-247) за рахунок земель промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 
 119. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0097 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул. Пальміро Тольятті та Івана Мазепи для розміщення та обслуговування  
об’єктів електричних мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-139 10 кВ 
(опори №№ 204-219, 264-270) за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 
 120. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0030 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Балашівській для розміщення та обслуговування  об’єктів електричних 
мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-139 10 кВ (опори №№ 248-251) 
за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони 
та іншого призначення. 
 121. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0062 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по   
вулицях Балашівській та Лазо для розміщення та обслуговування  об’єктів 
електричних мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії Л-139 10 кВ (опори 
№№ 252-263) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення. 
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 122. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею  0,0027 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Пальміро Тольятті для розміщення та обслуговування  об’єктів 
електричних мереж Кіровоградського МРЕМ  лінія Л-139 10 кВ (ТП № 616) 
за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони 
та іншого призначення. 
 123. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею  0,0050 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул. Пальміро Тольятті для розміщення та обслуговування  об’єктів 
електричних мереж Кіровоградського МРЕМ  лінії Л-139 10 кВ (ТП № 235) 
за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони 
та іншого призначення. 
 124. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0045 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Івана Мазепи для розміщення та обслуговування  об’єктів електричних 
мереж Кіровоградського МРЕМ  лінії Л-139 10 кВ (ТП № 549) за рахунок 
земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 
 125. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею  0,0038 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Балтійській для розміщення та обслуговування  об’єктів електричних 
мереж Кіровоградського МРЕМ  лінії Л-139 10 кВ (ТП № 238) за рахунок 
земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 
 126. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею  0,0055 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул. Казанській для розміщення та обслуговування  об’єктів електричних 
мереж Кіровоградського МРЕМ  лінії Л-139 10 кВ (ТП № 386) за рахунок 
земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 
 127. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею  0,0044 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Казанській для розміщення та обслуговування  об’єктів електричних 
мереж Кіровоградського МРЕМ  лінії Л-139 10 кВ (ТП № 237) за рахунок 
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земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 
 128. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею  0,0034 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Керченській для розміщення та обслуговування  об’єктів електричних 
мереж Кіровоградського МРЕМ  лінії Л-139 10 кВ (ТП № 673) за рахунок 
земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 
 129. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею  0,0042 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Керченській для розміщення та обслуговування  об’єктів електричних 
мереж Кіровоградського МРЕМ  лінії Л-139 10 кВ (ТП № 373) за рахунок 
земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 
 130. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0040 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Керченській для розміщення та обслуговування  об’єктів електричних 
мереж Кіровоградського МРЕМ  лінії Л-139 10 кВ (ТП № 542) за рахунок 
земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 
 131. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею  0,0041 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Богдана Хмельницького для розміщення та обслуговування  об’єктів 
електричних мереж Кіровоградського МРЕМ  лінії Л-139 10 кВ (ТП № 236) 
за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони 
та іншого призначення. 
 132. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею  0,0035 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул. Пальміро Тольятті для розміщення та обслуговування  об’єктів 
електричних мереж Кіровоградського МРЕМ  лінії Л-139 10 кВ (ТП № 655) 
за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони 
та іншого призначення. 
 133. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею  0,0042 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Пальміро Тольятті для розміщення та обслуговування  об’єктів 
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електричних мереж Кіровоградського МРЕМ  лінії Л-139 10 кВ (ТП № 287) 
за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони 
та іншого призначення. 
 134. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею  0,0045 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Івана Мазепи для розміщення та обслуговування  об’єктів електричних 
мереж Кіровоградського МРЕМ  лінії Л-139 10 кВ (ТП № 563) за рахунок 
земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 
 135. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею  0,0035 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Козака Сулими для розміщення та обслуговування  об’єктів електричних 
мереж Кіровоградського МРЕМ  лінії Л-139 10 кВ (ТП № 670) за рахунок 
земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 
 136. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0068 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Генерала Родимцева для розміщення та обслуговування  об’єктів 
електричних мереж Кіровоградського МРЕМ  опори лінії Л-Ф-10 «ЮЮ»     
10 кВ (опори №№ 1-8, 102-108) за рахунок земель промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 
 137. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0013 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Генерала Родимцева для розміщення та обслуговування  об’єктів 
електричних мереж Кіровоградського МРЕМ  опори лінії Л-Ф-10 «ЮЮ»     
10 кВ (опори №№ 20-22) за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 
 138. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0014 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул. Генерала Родимцева для розміщення та обслуговування  об’єктів 
електричних мереж Кіровоградського МРЕМ  опори лінії             
Л-Ф-10 «ЮЮ» 10 кВ (опори №№ 9-10) за рахунок земель промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 
 139. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0031 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
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вул. Генерала Родимцева для розміщення та обслуговування  об’єктів 
електричних мереж Кіровоградського МРЕМ  опори лінії                                 
Л-Ф-10 «ЮЮ»  10 кВ (опори №№ 11-19) за рахунок земель промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 
 140. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0033 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Генерала Родимцева для розміщення та обслуговування  об’єктів 
електричних мереж Кіровоградського МРЕМ  опори лінії                                
Л-Ф-10 «ЮЮ» 10 кВ (опори №№ 1-8, 102-108) за рахунок земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 
 141. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0033 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Генерала Родимцева для розміщення та обслуговування  об’єктів 
електричних мереж Кіровоградського МРЕМ  опори лінії                                 
Л-Ф-10 «ЮЮ» 10 кВ (опори №№ 108-114) за рахунок земель промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 
 142. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0013 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Генерала Родимцева для розміщення та обслуговування  об’єктів 
електричних мереж Кіровоградського МРЕМ  опори лінії                                
Л-Ф-10 «ЮЮ» 10 кВ (опори №№ 1-8, 102-108) за рахунок земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 
 143. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею  0,0007 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, для 
розміщення та обслуговування  об’єктів електричних мереж 
Кіровоградського МРЕМ  опори лінії Л-Ф-10 «Ю» 10 кВ (опора № 23) за 
рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення. 
 144. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0043 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Панфьорова для розміщення та обслуговування  об’єктів електричних 
мереж Кіровоградського МРЕМ  опори лінії Л-Ф-22 «Ю» 10 кВ (опори     
№№ 45-50, 50-а) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення. 
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 145. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
інвентаризації земельних ділянок та складання документів, що посвідчують 
право на земельні ділянки, передані в оренду строком на 49 років публічному 
акціонерному товариству «Кіровоградобленерго» для розміщення та 
обслуговування об’єктів Кіровоградського МРЕМ (ТП № 1, ТП № 2,            
ТП № 45,  ТП № 48, ТП № 54, ТП № 56, ТП № 90, ТП № 97, ТП № 118,        
ТП № 163, ТП № 229, ТП № 252,  ТП № 261, ТП № 284, ТП № 289,              
ТП № 325, ТП № 364, ТП № 467, ТП № 473, ТП № 475, ТП № 477, ТП № 484, 
ТП № 485, ТП № 507, ТП № 525, ТП № 535, ТП № 586, ТП № 661, ТП № 666, 
ТП № 680, ПП № 2) в межах м. Кіровограда. 
 146. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею 0,0132 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Поповича, 7-в для розміщення та обслуговування об’єктів 
Кіровоградського МРЕМ (ТП № 1) за рахунок земель промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

147. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею 0,0114 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по      
просп. Перемоги, 12 для розміщення та обслуговування об’єктів 
Кіровоградського МРЕМ (ТП № 2) за рахунок земель промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

148. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею 0,0070 га - землі, які використовуються для технічної інфраструктур, 
для виробництва та розподілення електроенергії, по  вул. Тобилевича, 24 для 
розміщення та обслуговування об’єктів Кіровоградського МРЕМ (ТП № 45) 
за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони 
та іншого призначення. 

149. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею 0,0060 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Тореза, 27-б для розміщення та обслуговування об’єктів 
Кіровоградського МРЕМ (ТП № 48) за рахунок земель промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

150. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею 0,0046 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул. Пушкіна, 40/9 для розміщення та обслуговування об’єктів 
Кіровоградського МРЕМ (ТП № 54) за рахунок земель промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

151. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
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площею 0,0049 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Енергетиків, 6 для розміщення та обслуговування об’єктів 
Кіровоградського МРЕМ (ТП № 56) за рахунок земель промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

152. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею 0,0033 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул. Жовтневої революції, 58 для розміщення та обслуговування об’єктів 
Кіровоградського МРЕМ (ТП № 90) за рахунок земель промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

153. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею 0,0048 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Фрунзе, 10 для розміщення та обслуговування об’єктів Кіровоградського 
МРЕМ (ТП № 97) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення. 

154. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею 0,0130 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, на 
перехресті вулиць Медведєва та Орджонікідзе для розміщення та 
обслуговування об’єктів Кіровоградського МРЕМ (ТП № 118) за рахунок 
земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 

155. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею 0,0130 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Комарова, 30 для розміщення та обслуговування об’єктів 
Кіровоградського МРЕМ (ТП № 163) за рахунок земель промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

156. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею 0,0122 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Яновського (біля Колгоспного ринку) для розміщення та обслуговування 
об’єктів Кіровоградського МРЕМ (ТП № 229) за рахунок земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 

157. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею 0,0094 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Комарова, 3 для розміщення та обслуговування об’єктів 
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Кіровоградського МРЕМ (ТП № 252) за рахунок земель промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

158. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею 0,0124 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Радянській, 4 для розміщення та обслуговування об’єктів 
Кіровоградського МРЕМ (ТП № 261) за рахунок земель промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

159. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею 0,0092 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Поповича, 7 для розміщення та обслуговування об’єктів 
Кіровоградського МРЕМ (ТП № 284) за рахунок земель промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

160. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею 0,0098 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по        
пров. Училищному, 10 для розміщення та обслуговування об’єктів 
Кіровоградського МРЕМ (ТП № 289) за рахунок земель промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

161. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею 0,0124 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по        
пров. Ковалівському, 1 для розміщення та обслуговування об’єктів 
Кіровоградського МРЕМ (ТП № 325) за рахунок земель промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

162. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею 0,0128 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул. Комарова, 9 для розміщення та обслуговування об’єктів 
Кіровоградського МРЕМ (ТП № 364) за рахунок земель промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

163. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею 0,0129 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Дегтярьова, 4 для розміщення та обслуговування об’єктів 
Кіровоградського МРЕМ (ТП № 467) за рахунок земель промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

164. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею 0,0130 га - землі, які використовуються для технічної 
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інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Жовтневої революції, 24 для розміщення та обслуговування об’єктів 
Кіровоградського МРЕМ (ТП № 473) за рахунок земель промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

165. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею 0,0128 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Жовтневої революції, 18-а біля території ДНЗ № 17 «Орлятко» для 
розміщення та обслуговування об’єктів Кіровоградського МРЕМ (ТП № 475) 
за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони 
та іншого призначення. 

166. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею 0,0135 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по       
просп. Перемоги, 12, корп. 2 для розміщення та обслуговування об’єктів 
Кіровоградського МРЕМ (ТП № 477) за рахунок земель промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

167. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею 0,0133 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Фрунзе, 18 для розміщення та обслуговування об’єктів Кіровоградського 
МРЕМ (ТП № 484) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення. 

168. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею 0,0209 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Андріївській,  12. корп. 2 для розміщення та обслуговування об’єктів 
Кіровоградського МРЕМ (ТП № 485) за рахунок земель промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

169. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею 0,0125 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Жовтневої революції, 18, корп. 1 для розміщення та обслуговування 
об’єктів Кіровоградського МРЕМ (ТП № 507) за рахунок земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 

170. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею 0,0128 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по       
просп. Винниченка, 1 для розміщення та обслуговування об’єктів 



 30

Кіровоградського МРЕМ (ТП № 525) за рахунок земель промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

171. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею 0,0132 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Андріївській, 12, корп. 1 для розміщення та обслуговування об’єктів 
Кіровоградського МРЕМ (ТП № 535) за рахунок земель промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

172. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею 0,0048 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по        
пров. Шахтарському, 1 для розміщення та обслуговування об’єктів 
Кіровоградського МРЕМ (ТП № 661) за рахунок земель промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

173. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею 0,0128 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Комарова, 38 для розміщення та обслуговування об’єктів 
Кіровоградського МРЕМ (ТП № 680) за рахунок земель промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

174. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею 0,0111 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, біля 
території КП «Кіровоградводоканал» для розміщення та обслуговування 
об’єктів Кіровоградського МРЕМ (ПП № 2) за рахунок земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 

175. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
інвентаризації земельної ділянки та складання документів, що посвідчують 
право на земельну ділянку, яка надається в оренду строком на 49 років 
публічному акціонерному товариству «Кіровоградобленерго» під розміщення 
та обслуговування об’єктів  Кіровоградського МРЕМ під ТП № 285,             
ТП № 587 по вул. Короленка, 56. 

176. 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. Короленка, 56 для розміщення та обслуговування об’єктів 
Кіровоградського МРЕМ (ТП № 285) за рахунок земель промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

177. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею 0,0147 га - землі, які використовуються для технічної 
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інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул. Короленка, 56 для розміщення та обслуговування об’єктів 
Кіровоградського МРЕМ (ТП № 587) за рахунок земель промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

178. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
інвентаризації земельної ділянки та складання документів, що посвідчують 
право на земельну ділянку, яка надається в оренду строком на 49 років 
публічному акціонерному товариству «Кіровоградобленерго» під розміщення 
та обслуговування об’єктів  Кіровоградського МРЕМ під ТП № 159 по      
просп. Правди, 1 (біля автостанції № 2). 

179. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею 0,0082 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по       
просп. Правди, 1 (біля автостанції № 2) для розміщення та обслуговування 
об’єктів Кіровоградського МРЕМ (ТП № 159) за рахунок земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 

180. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та складання 
документів, що посвідчують право на земельну ділянку, які передаються в 
оренду строком на 49 років публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» для розміщення та обслуговування                            
лінії ПЛ 10 -кВ-Л-Ф-18 Р (опора № 54) об’єктів  електричних мереж 
Кіровоградського МРЕМ. по  вул. Лінія 5-а 

181. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею 0,0007 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул. Лінія 5-а для розміщення та обслуговування лінії ПЛ 10 кВ-Л-Ф-18 Р 
(опора № 54) об’єктів Кіровоградського МРЕМ за рахунок земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 

182. Затвердити технічну документацію із землеустрою встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та складання документів, що 
посвідчують право на земельні ділянки, які передаються в оренду строком на 
49 років публічному акціонерному товариству «Кіровоградобленерго» для 
розміщення та обслуговування лінії ПЛ 10 -кВ-Л-ТП № 138 опори №№ 9-12,       
КТП № 665  Кіровоградського МРЕМ по вул. Районній та проспекту 
Інженерів 

183. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею 0,0024 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по        
просп. Інженерів для розміщення та обслуговування лінії ПЛ 10 кВ-Л          
ТП № 138 (опори №№ 9-12) об’єктів Кіровоградського МРЕМ за рахунок 
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земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 

184. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею 0,0028 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул. Районній для розміщення та обслуговування лінії ПЛ 10 кВ-Л-ТП № 138 
(опори №№ 2-8-а) об’єктів Кіровоградського МРЕМ за рахунок земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 

185. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею 0,0046 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул. Районній для розміщення та обслуговування лінії ПЛ 10 кВ-Л-ТП-138     
(КТП № 665) об’єктів Кіровоградського МРЕМ за рахунок земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 

186. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо  
встановлення меж земельних ділянок та складання документів, що 
посвідчують право на земельні ділянки, які передаються в оренду строком на 
49 років публічному акціонерному товариству «Кіровоградобленерго» для 
розміщення та обслуговування лінії ПЛ 10 кВ-Л-Ф-3Б, та ТП № 438,            
ТП № 211, ТП № 151, ТП № 175, ТП № 65, ПЛ 10 кВ-ЛФ-32Ц та ТП № 33, 
ТП № 257, ТП № 146, ПЛ 10 кВ-Л-Ф-20Ц об’єктів електричних мереж 
Кіровоградського МРЕМ. 

187. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею 0,0043 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по       
просп. Перемоги для розміщення та обслуговування лінії ПЛ 10 кВ-Л-Ф-20Ц 
(опори №№ 22-28) об’єктів Кіровоградського МРЕМ за рахунок земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 

188. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею 0,0084 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул. Київській для розміщення та обслуговування лінії ПЛ 10 кВ-Л-Ф-20Ц    
(опори №№ 2, 5-21) об’єктів Кіровоградського МРЕМ за рахунок земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 

189. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею 0,0082 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул. Котовського для розміщення та обслуговування лінії ПЛ 10 кВ-Л-Ф-32Ц 
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(опори №№ 8-15) та ТП № 33 об’єктів Кіровоградського МРЕМ за рахунок 
земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 

190. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею 0,0013 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по         
пров. Щербаковському для розміщення та обслуговування                            
лінії ПЛ 10 кВ-Л-Ф-32Ц (опори №№ 5-7) об’єктів Кіровоградського МРЕМ за 
рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення. 

191. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею 0,0020 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул. Соціалістичній для розміщення та обслуговування лінії                           
ПЛ 10 кВ-Л-Ф-32Ц (опори №№ 1-2) об’єктів Кіровоградського МРЕМ за 
рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення. 

192. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею 0,0100 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по    
вулицях Соціалістичній, Павлика Морозова, 40 років України для 
розміщення та обслуговування лінії ПЛ 10 кВ-Л-Ф-32Ц (опори №№ 3-4,       
16-26, 31) та ТП № 257 об’єктів Кіровоградського МРЕМ за рахунок земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 

193. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею 0,0048 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по            
вул. Толбухіна для розміщення та обслуговування лінії ПЛ 10 кВ-Л-Ф-32Ц   
(опори №№ 27-30, 33) та ТП № 146 об’єктів Кіровоградського МРЕМ за 
рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення. 

194. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею 0,0007 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул. Панфиловців для розміщення та обслуговування лінії ПЛ 10 кВ-Л-Ф-32Ц 
(опора № 35) та ТП № 33 об’єктів Кіровоградського МРЕМ за рахунок земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 

195. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею 0,0042 га - землі, які використовуються для технічної 
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інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул. Карпатській для розміщення та обслуговування лінії ПЛ 10 кВ-Л-Ф-3Б        
ТП № 438 об’єктів Кіровоградського МРЕМ за рахунок земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 

196. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею 0,0003 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по         
пров. Ананіївському для розміщення та обслуговування лінії                         
ПЛ 10 кВ-Л-Ф-3Б (опора № 16) об’єктів Кіровоградського МРЕМ за рахунок 
земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 

197. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею 0,0078 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
пров. Ананіївському для розміщення та обслуговування лінії                         
ПЛ 10 кВ-Л-Ф-3Б (опори №№ 17-23) та ТП № 151 об’єктів Кіровоградського 
МРЕМ за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення. 

198. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею 0,0019 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по         
пров. Ананіївському для розміщення та обслуговування лінії                         
ПЛ 10 кВ-Л-Ф-3Б (опори №№ 33-37) об’єктів Кіровоградського МРЕМ за 
рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення. 

199. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею 0,0035 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по         
пров. Ананіївському для розміщення та обслуговування лінії                
ПЛ 10 кВ-Л-Ф-3Б (опори №№ 24-32) об’єктів Кіровоградського МРЕМ за 
рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення. 

200. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею 0,0026 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по         
пров. Ананіївському для розміщення та обслуговування лінії                         
ПЛ 10 кВ-Л-Ф-3Б (опори №№ 38-42, 99) об’єктів Кіровоградського МРЕМ за 
рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення. 

201. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
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площею 0,0029 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул. Галушкіна для розміщення та обслуговування лінії ПЛ 10 кВ-Л-Ф-3Б     
(опори №№ 100-106) об’єктів Кіровоградського МРЕМ за рахунок земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 

202. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею 0,0019 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул. Галушкіна для розміщення та обслуговування лінії ПЛ 10 кВ-Л-Ф-3Б        
(опори №№ 107-111) об’єктів Кіровоградського МРЕМ за рахунок земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 

203. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею 0,0094 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по 
провулках Пішому та Донському для розміщення та обслуговування           
лінії ПЛ 10 кВ-Л-Ф-3Б (опори №№ 112-119) та  ТП № 175 об’єктів 
Кіровоградського МРЕМ за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

204. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею 0,0029 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул. Світлогорській 2-й для розміщення та обслуговування лінії                   
ПЛ 10 кВ-Л-Ф-3Б (опори №№ 63-66, 120-124) об’єктів Кіровоградського 
МРЕМ за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення. 

205. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею 0,0007 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул. Колодязній для розміщення та обслуговування лінії ПЛ 10 кВ-Л-Ф-3Б      
(опора № 125) об’єктів Кіровоградського МРЕМ за рахунок земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 

206. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею 0,0006 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул. Колодязній для розміщення та обслуговування лінії ПЛ 10 кВ-Л-Ф-3Б    
(опори №№ 126-127) об’єктів Кіровоградського МРЕМ за рахунок земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 
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207. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею 0,0076 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по         
пров. Крутому для розміщення та обслуговування лінії ПЛ 10 кВ-Л-Ф-3Б      
(опори №№ 68-72, 128) та ТП № 65 об’єктів Кіровоградського МРЕМ за 
рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення. 

208. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею 0,0077 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул. Матросова для розміщення та обслуговування лінії ПЛ 10 кВ-Л-Ф-3Б     
(опори №№ 43-50) та ТП № 211 об’єктів Кіровоградського МРЕМ за рахунок 
земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 

209. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею 0,0028 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул. Матросова для розміщення та обслуговування лінії ПЛ 10 кВ-Л-Ф-3Б    
(опори №№ 51-58) об’єктів Кіровоградського МРЕМ за рахунок земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 

210. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею 0,0013 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
пров. Желтовського для розміщення та обслуговування лінії                           
ПЛ 10 кВ-Л-Ф-3Б (опори №№ 59-61) об’єктів Кіровоградського МРЕМ за 
рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення. 

211. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею 0,0023 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по         
пров. Степовому для розміщення та обслуговування лінії ПЛ 10 кВ-Л-Ф-3Б    
(опори №№ 92-94, 97-98) об’єктів Кіровоградського МРЕМ за рахунок 
земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 

212. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею 0,0082 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
пров. Степовому для розміщення та обслуговування лінії ПЛ 10 кВ-Л-Ф-3Б  
(опори №№ 62, 73-91, 95-96) об’єктів Кіровоградського МРЕМ за рахунок 
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земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 

213. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо  
встановлення меж земельних ділянок та складання документів, що 
посвідчують право на земельні ділянки, які передаються в оренду строком на 
49 років публічному акціонерному товариству «Кіровоградобленерго» для 
розміщення та обслуговування опор лінії ПЛ 10 кВ Л-Ф-32 Ю                      
ТП № 70, ТП № 26 Кіровоградського МРЕМ по вул. Єгорова та по                 
вул. Червоногвардійській. 

214. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею 0,0022 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул. Червоногвардійській для розміщення та обслуговування опор                
лінії ПЛ 10 кВ-Л-Ф-32Ю ТП № 70, ТП № 26 (опори №№ 20-25) об’єктів 
Кіровоградського МРЕМ за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

215. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею 0,0010 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул. Червоногвардійській для розміщення та обслуговування опор               
лінії ПЛ 10 кВ-Л-Ф-32Ю ТП № 70, ТП № 26 (опори №№ 26-27) об’єктів 
Кіровоградського МРЕМ за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

216. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею 0,0030 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по            
вул. Єгорова для розміщення та обслуговування опор лінії                             
ПЛ 10 кВ-Л-Ф-32Ю  ТП № 70, ТП № 26 (опори №№ 10-13) об’єктів 
Кіровоградського МРЕМ за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

217. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею 0,0006 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул. Червоногвардійській для розміщення та обслуговування опор               
лінії ПЛ 10 кВ-Л-Ф-32Ю ТП № 70, ТП № 26 (опори №№ 18-19) об’єктів 
Кіровоградського МРЕМ за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

218. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею 0,0016 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул. Червоногвардійській для розміщення та обслуговування опор               
лінії ПЛ 10 кВ-Л-Ф-32Ю ТП № 70, ТП № 26 (опори №№ 14-17) об’єктів 
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Кіровоградського МРЕМ за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

219. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо  
встановлення меж земельних ділянок та складання документів, що 
посвідчують право на земельні ділянки, які передаються в оренду строком на 
49 років публічному акціонерному товариству «Кіровоградобленерго» для 
розміщення та обслуговування опор № 24, 86-89 лінії ПЛ 35 кВ-Л-785 
«Балашівка-Сазонівка» Кіровоградського МРЕМ по вулицях Богдана 
Хмельницького і Мурманській. 

220. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею 0,0005 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, біля        
вул. Мурманської для розміщення та обслуговування опора № 24                 
лінії ПЛ 35 кВ-Л-785 «Балашівка-Сазонівка» об’єктів Кіровоградського 
МРЕМ за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення. 

221. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею 0,0020 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, біля        
вул. Богдана Хмельницького для розміщення та обслуговування опор           
№ 86-89 лінії ПЛ 35 кВ-Л-785 «Балашівка-Сазонівка» об'єктів 
Кіровоградського МРЕМ за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

222. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо  
встановлення меж земельних ділянок та складання документів, що 
посвідчують право на земельні ділянки, які передаються в оренду строком на 
49 років публічному акціонерному товариству «Кіровоградобленерго» для 
розміщення та обслуговування опор лінії ПЛ 10 кВ-Л-Ф-9Т Кіровоградського 
МРЕМ по вулицях Сєрова, Мічуріна, Куйбишева, Варшавській, Бабушкіна. 

223. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею 0,0137 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по            
вул. Варшавській для розміщення та обслуговування опор лінії                     
ПЛ 10 кВ-Л-Ф-9Т (опори №№ 1-4, 32-49)  об’єктів Кіровоградського МРЕМ 
за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони 
та іншого призначення. 

224. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею 0,0032 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по   
вулицях Варшавській та Бабушкіна для розміщення та обслуговування опор 
лінії ПЛ 10 кВ-Л-Ф-9Т (опори №№ 5-12)  об’єктів Кіровоградського МРЕМ 
за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони 
та іншого призначення. 
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225. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею 0,0041 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по   
вулицях Мічуріна та Куйбишева для розміщення та обслуговування опор 
лінії ПЛ 10 кВ-Л-Ф-9Т (опори №№ 13-23)  об’єктів Кіровоградського МРЕМ 
за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони 
та іншого призначення. 

226. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею 0,0036 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури,  для виробництва та розподілення електроенергії, по 
вулицях Сєрова та Мічуріна для розміщення та обслуговування опор лінії  
ПЛ 10 кВ-Л-Ф-9Т (опори №№ 24-31)  об’єктів Кіровоградського МРЕМ за 
рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення. 

227. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею 0,0003 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул. Мічуріна для розміщення та обслуговування опор лінії ПЛ 10 кВ-Л-Ф-9Т 
(опора № 20)  об’єктів Кіровоградського МРЕМ за рахунок земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 

228. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо  
встановлення меж земельної ділянки та складання документів, що 
посвідчують право на земельну ділянку, які передаються в оренду строком на 
49 років публічному акціонерному товариству «Кіровоградобленерго» для 
розміщення та обслуговування опори № 73 лінії ПЛ 150 кВ-Л-15-16 
«Українка-Кіровоградська» Кіровоградського МРЕМ по                            
просп. Промисловому. 

229. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею 0,0053 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по        
просп. Промисловому для розміщення та обслуговування опори № 73 лінії 
ПЛ 150 кВ-Л-15-16 об’єктів Кіровоградського МРЕМ за рахунок земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 

230. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо  
встановлення меж земельних ділянок та складання документів, що 
посвідчують право на земельні ділянки, які передаються в оренду строком на 
49 років публічному акціонерному товариству «Кіровоградобленерго» для 
розміщення та обслуговування опор №№ 12-13 лінії ПЛ 35 кВ-Л-300 
«Кіровоградська-Кар’єр» Кіровоградського МРЕМ по вул. Героїв 
Сталінграда. 
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231. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею 0,0060 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул. Героїв Сталінграда для розміщення та обслуговування опор №№ 12-13 
лінії ПЛ 35 кВ-Л-300 об’єктів Кіровоградського МРЕМ за рахунок земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 

232. Припинити Кіровоградському східному  підприємству 
електричних мереж право тимчасового користування земельною ділянкою 
площею 0,35 га в Північно-Східному промисловому вузлі, надане на підставі 
рішення виконкому Кіровоградської міської ради від 16 січня 1995 року № 25 
для влаштування автодороги для технічних цілей. 

233. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею 0,35 га - землі, які використовуються для технічної інфраструктури, 
для виробництва та розподілення електроенергії, для розміщення автодороги 
для технічних цілей в Північно-Східному промисловому вузлі по               
вул. Аджамській об’єктів Кіровоградського МРЕМ за рахунок земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 

234. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
інвентаризації земельної ділянки та складання документів, що посвідчують 
право на земельну ділянку, яка надається в оренду строком на 49 років 
публічному акціонерному товариству «Кіровоградобленерго» під розміщення 
та обслуговування ремонтно-виробничої бази Кіровоградського МРЕМ по 
вул. Севастопольській, 6. 

235. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею 0,3364 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по            
вул. Севастопольській, 6 для розміщення та обслуговування ремонтно-
виробничої бази Кіровоградського МРЕМ за рахунок земель промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

236. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
інвентаризації земельних ділянок та складання документів, що посвідчують 
право на земельні ділянки, які передаються в оренду строком на 49 років 
публічному акціонерному товариству «Кіровоградобленерго» для 
розміщення та обслуговування об’єктів електричних мереж лінії                   
ПЛ 10 кВ-Л-Ф-40Ц, ТП №№ 202, 258, ПЛ 10 кВ-Л-Ф-98К,                              
ПЛ 10 кВ-Л-Ф-9Ю, ТП № 28 Кіровоградського МРЕМ. 

237. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею 0,0053 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул. Кропивницького для розміщення та обслуговування ТП № 102 об’єктів 
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Кіровоградського МРЕМ за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 
 238. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею 0,0040 га -землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Першотравневій для розміщення та обслуговування опор лінії               
ПЛ 10 кВ-Л-Ф-40Ц (опори №№ 22-33) об’єктів Кіровоградського МРЕМ за 
рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення. 
 239. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею 0,0041га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Першотравневій для розміщення та обслуговування  лінії                       
ПЛ 10 кВ-Л-Ф-40Ц (ТП № 258) об’єктів Кіровоградського МРЕМ за рахунок 
земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 

240. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею 0,0089 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул. Ударній для розміщення та обслуговування  опор лінії              
ПЛ 10 кВ-Л-Ф-40Ц (опори №№ 1-21) об’єктів Кіровоградського МРЕМ за 
рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення. 

241. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею 0,0041га -землі, які використовуються для технічної інфраструктури, 
для виробництва та розподілення електроенергії, по вул. Ударній для 
розміщення та обслуговування  лінії ПЛ 10 кВ-Л-Ф-40Ц (ТП № 202) об’єктів 
Кіровоградського МРЕМ за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

242. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею 0,0013 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул. Районній для розміщення та обслуговування  опор лінії                           
ПЛ 10 кВ-Л-Ф-98К (опори №№ 1-3) об’єктів Кіровоградського МРЕМ за 
рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення. 

243. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею 0,0044 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул. Кільцевій для розміщення та обслуговування  опор лінії                          
ПЛ 10 кВ-Л-Ф-98К (опори №№ 4, 5, 8-11) об’єктів Кіровоградського МРЕМ 
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за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони 
та іншого призначення. 

244. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею 0,0013 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул. Районній для розміщення та обслуговування  опор лінії                           
ПЛ 10 кВ-Л-Ф-98К (опори №№ 1-3) об’єктів Кіровоградського МРЕМ за 
рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення. 

245. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею 0,0010 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по            
вул. Районній для розміщення та обслуговування  опор лінії                           
ПЛ 10 кВ-Л-Ф-98К (опори №№ 6-7) об’єктів Кіровоградського МРЕМ за 
рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення. 

246. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею 0,0054 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по   
вулицях Покровській та Кропивницького для розміщення та обслуговування  
опор лінії ПЛ 10 кВ-Л-Ф-9Ю (опори №№ 1-8) об’єктів Кіровоградського 
МРЕМ за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення. 

247. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею 0,0048 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по вулицях 
Покровської та Кропивницького для розміщення та обслуговування  лінії    
ПЛ 10 кВ-Л-Ф-9Ю (ТП № 28) об’єктів Кіровоградського МРЕМ за рахунок 
земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 

248. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
інвентаризації земельної ділянки та складання документів, що посвідчують 
право на земельну ділянку, яка надається в оренду строком на 49 років 
публічному акціонерному товариству «Кіровоградобленерго» під розміщення 
ремонтно-виробничої бази Кіровоградського МРЕМ по вул. Аджамській, 9. 

249. Припинити Кіровоградському східному підприємству електричних 
мереж право постійного користування земельною ділянкою площею 2,4 га у 
Північно-Східному промвузлі, надане на підставі рішення виконкому 
Кіровоградської міської ради від 11 листопада 1994 року № 826 для 
розміщення ремонтно-виробничої бази. 

250. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею 2,2773 га - землі, які використовуються для технічної 
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інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул. Аджамській, 9 під розміщення  ремонтно-виробничої бази за рахунок 
земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 

251. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0078 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по         
пров. Веселому для розміщення та обслуговування опор №№ 76-82, ТП № 87            
лінії ПЛ 10 кВ-Л-Ф-4 Ю Кіровоградського МРЕМ за рахунок земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 

252. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0209 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул. Московській для розміщення та обслуговування  об’єктів електричних 
мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії ПЛ 10 кВ-Л-Ф-18 П (опори           
№№ 60, 75, 77-80, 82- 86, 107-109) та ТП № 297 за рахунок земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 

253. Передати Публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею  0,0016 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по       
просп. Інженерів для розміщення та обслуговування  об’єктів електричних 
мереж Кіровоградського МРЕМ опор лінії ПЛ 10 кВ-Л-Ф-7 К (опори          
№№ 3-8) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення. 

254. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею 0,0109 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Бєляєва для розміщення та обслуговування об’єктів Кіровоградського 
МРЕМ (ТП № 195) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення. 

255. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо  
встановлення меж земельних ділянок та складання документів, що 
посвідчують право на земельні ділянки, які передаються в оренду строком на 
49 років публічному акціонерному товариству «Кіровоградобленерго» для 
розміщення та обслуговування об’єктів електричних мереж Кіровоградського 
МРЕМ лінії ПЛ-10кВ-Л-Ф-38Ц, та ТП № 42, ТП № 389, ТП № 432,                      
лінії ПЛ-10-кВ-Л-Ф-32Ю, ТП № 245 в м. Кіровограді. 
 256. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею 0,0058 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
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вул. Лазо для розміщення та обслуговування  опор лінії ПЛ 10 кВ-Л-Ф-38Ц 
(опори №№ 107-109)  та ТП № 178 об’єктів Кіровоградського МРЕМ за 
рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення. 
 257. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею 0,0077 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по   
вулицях Лазо та Миколаївській для розміщення та обслуговування  опор лінії 
ПЛ 10 кВ-Л-Ф-38Ц (опори №№ 100-106, 102-а)  та ТП № 179 об’єктів 
Кіровоградського МРЕМ за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 
 258. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею 0,0041 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по  
вулицях Добролюбова та Миколаївській  для розміщення та обслуговування  
опор лінії ПЛ 10 кВ-Л-Ф-38Ц (опори №№ 92-99)  об’єктів Кіровоградського 
МРЕМ за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення. 

259. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею 0,0018 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул. Добролюбова для розміщення та обслуговування  опор лінії                  
ПЛ 10 кВ-Л-Ф-38Ц (опори №№ 136-139, 150, 151)  об’єктів Кіровоградського 
МРЕМ за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення. 

260. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею 0,0028 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул. Добролюбова та пров. Береговому для розміщення та обслуговування  
опор лінії ПЛ 10 кВ-Л-Ф-38Ц (опори №№ 152-156, 159-161)  об’єктів 
Кіровоградського МРЕМ за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

261. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею 0,0069 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул. Добролюбова для розміщення та обслуговування  опор лінії                  
ПЛ 10 кВ-Л-Ф-38Ц (опори №№ 157-158, 140-144) та ТП № 432 об’єктів 
Кіровоградського МРЕМ за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

262. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею 0,0023 га - землі, які використовуються для технічної 
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інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул. Добролюбова та пров. Дунаєвського для розміщення та обслуговування  
опор лінії ПЛ 10 кВ-Л-Ф-38Ц (опори №№ 145-149)  об’єктів 
Кіровоградського МРЕМ за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

263. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянку 
площею 0,0016 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул. Костромській для розміщення та обслуговування  опор лінії                  
ПЛ 10 кВ-Л-Ф-38Ц (опори №№ 88-91)  об’єктів Кіровоградського МРЕМ за 
рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення. 

264. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею 0,0020 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул. Костромській для розміщення та обслуговування  опор лінії                   
ПЛ 10 кВ-Л-Ф-38Ц (опори №№ 84-87)  об’єктів Кіровоградського МРЕМ за 
рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення. 

265. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею 0,0006 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вулицях Залізничній 1-й та Залізничній 2-й для розміщення та 
обслуговування  опор лінії ПЛ 10 кВ-Л-Ф-38Ц (опори №№ 82-83)  об’єктів 
Кіровоградського МРЕМ за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

266. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею 0,0024 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул. Залізничній 1-й для розміщення та обслуговування  опор лінії                
ПЛ 10 кВ-Л-Ф-38Ц (опори №№ 80-81)  об’єктів Кіровоградського МРЕМ за 
рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення. 

267. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею 0,0034 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул. Салтикова-Щедріна для розміщення та обслуговування  опор лінії          
ПЛ 10 кВ-Л-Ф-38Ц (опори №№ 76-79)  об’єктів Кіровоградського МРЕМ за 
рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення. 

268. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
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площею 0,0117 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул. Костромській для розміщення та обслуговування  опор лінії                  
ПЛ 10 кВ-Л-Ф-38Ц (опори №№ 12-20, 66-75) та ТП № 389 об’єктів 
Кіровоградського МРЕМ за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

269. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею 0,0058 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по            
вул. Буровугільній для розміщення та обслуговування  опор лінії                   
ПЛ 10 кВ-Л-Ф-38Ц (опори №№ 8-11) та ТП № 154 об’єктів Кіровоградського 
МРЕМ за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення. 

270. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею 0,0070 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул. Буровугільній для розміщення та обслуговування  опор лінії                  
ПЛ 10 кВ-Л-Ф-38Ц (опори №№ 4-7) та ТП № 42 об’єктів Кіровоградського 
МРЕМ за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення. 

271. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею 0,0023 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по            
вул. Буровугільній для розміщення та обслуговування  опор лінії                  
ПЛ 10 кВ-Л-Ф-38Ц (опори №№ 2-3) об’єктів Кіровоградського МРЕМ за 
рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення. 

272. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею 0,0020 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по            
вул. Енергетиків, 2 для розміщення та обслуговування  опор лінії                   
ПЛ 10 кВ-Л-Ф-38Ц (опора № 1) об’єктів Кіровоградського МРЕМ за рахунок 
земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 

273. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею 0,0029 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул. Буровугільній для розміщення та обслуговування  опор лінії                 
ПЛ 10 кВ-Л-Ф-38Ц (опори №№ 21-25) об’єктів Кіровоградського МРЕМ за 
рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення. 
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274. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею 0,0015 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул. Валентини Терешкової для розміщення та обслуговування  опор лінії    
ПЛ 10 кВ-Л-Ф-38Ц (опори №№ 26, 29-30) об’єктів Кіровоградського МРЕМ 
за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони 
та іншого призначення. 

275. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею 0,0080 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул. Донецькій для розміщення та обслуговування  опор лінії                         
ПЛ 10 кВ-Л-Ф-38Ц (опори №№ 31-37) та ТП № 143 об’єктів 
Кіровоградського МРЕМ за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

276. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею 0,0019 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул. Донецькій для розміщення та обслуговування  опор лінії                         
ПЛ 10 кВ-Л-Ф-38Ц (опори №№ 38-42) об’єктів Кіровоградського МРЕМ за 
рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення. 

277. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею 0,0064 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по   
вулицях Донецькій та П’ятирічки 2-ї для розміщення та обслуговування  
опор лінії ПЛ 10 кВ-Л-Ф-38Ц (опори №№ 43-48, 50-59, 50-а – 53-а) об’єктів 
Кіровоградського МРЕМ за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

278. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею 0,0049 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по  
вулицях Донецькій та П’ятирічки 2-ї для розміщення та обслуговування  
опор лінії ПЛ 10 кВ-Л-Ф-38Ц (опора № 49) та ТП № 64 об’єктів 
Кіровоградського МРЕМ за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

279. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею 0,0014 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по   
вулицях Озерна балка та П’ятирічки 2-ї для розміщення та обслуговування  
опор лінії ПЛ 10 кВ-Л-Ф-38Ц (опори №№ 60-61) об’єктів Кіровоградського 
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МРЕМ за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення. 

280. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею 0,0009 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул. Озерна балка для розміщення та обслуговування  опор лінії                   
ПЛ 10 кВ-Л-Ф-38Ц (опори №№ 62-64) об’єктів Кіровоградського МРЕМ за 
рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення. 

281. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею 0,0007 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул. Озерна балка для розміщення та обслуговування  опор лінії                   
ПЛ 10 кВ-Л-Ф-38Ц (опора № 65) об’єктів Кіровоградського МРЕМ за 
рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення. 

282. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею 0,0007 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по         
пров.  Новгородському 2-му для розміщення та обслуговування  опор лінії 
ПЛ 10 кВ-Л-Ф-32Ю (опора № 1) об’єктів Кіровоградського МРЕМ за 
рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення. 

283. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею 0,0016 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул. Новгородській для розміщення та обслуговування  опор лінії                
ПЛ 10 кВ-Л-Ф-32Ю (опори №№ 2-4) об’єктів Кіровоградського МРЕМ за 
рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення. 

284. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею 0,0003 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по            
вул. Червоноармійській для розміщення та обслуговування  опор лінії         
ПЛ 10 кВ-Л-Ф-32Ю (опора № 5) об’єктів Кіровоградського МРЕМ за 
рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення. 

285. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею 0,0035 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул. Червоноармійській для розміщення та обслуговування  опор лінії          
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ПЛ 10 кВ-Л-Ф-32Ю (опори №№ 6-7) та ТП  № 245 об’єктів Кіровоградського 
МРЕМ за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення. 

286. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
інвентаризації земельних ділянок та складання документів, що посвідчують 
право на земельну ділянку, які надані в оренду строком на 49 років 
публічному акціонерному товариству "Кіровоградобленерго" для розміщення 
та обслуговування ТП № 255 Кіровоградського МРЕМ по вул. Карла Маркса. 

287. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею 0,0115 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул. Карла Маркса для розміщення та обслуговування  ТП № 255 об’єктів 
Кіровоградського МРЕМ за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

288. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
інвентаризації земельних ділянок та складання документів, що посвідчують 
право на земельні ділянки, які надані в оренду строком на 49 років 
публічному акціонерному товариству "Кіровоградобленерго" для розміщення 
та обслуговування об’єктів Кіровоградського МРЕМ  під опорами № 16-18 
лінії ПЛ 35 кВ-Л-303, під опорами № 15-17 лінії ПЛ 35 кВ-Л-306 
"Кіровоградська-Червона Зірка" по просп. Правди. 

289. Передати публічному акціонерному товариству 
«Кіровоградобленерго» в оренду строком на 49 років земельні ділянки 
площею 0,0015 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по       
просп. Правди для розміщення та обслуговування  об’єктів Кіровоградського 
МРЕМ  під опорами №№ 16-18 лінії ПЛ 35 кВ-Л-303, під опорами №№ 15-17 
лінії ПЛ 35 кВ-Л-306 “Кіровоградська-Червона Зірка” за рахунок земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 

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

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

292. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань архітектури, будівництва, регулювання 
земельних відносин та реклами та першого заступника міського голови       
Дзядуха В.О. 
 
 
Міський голова         О.Саінсус 
 
Гоувар 
22-09-49 


