
     
УКРАЇНА 

 
     КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
                      П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 

   Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 30 березня 2012 року        № 1533 
 
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, 124, 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 
встановлення в натурі меж земельної ділянки та складання документів, що 
посвідчують право на земельні ділянки, які надаються в оренду строком на 
49 років публічному акціонерному товариству "Кіровоградобленерго" для 
розміщення та обслуговування об'єктів електричних мереж Кіровоградського 
МРЕМ (опори     ПЛ 10 кВ-Л-Ф-7 К) по вул. Родниковій. 
 2. Передати публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею 0,0006 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 ПЛ 10кВ-Л-Ф-7 К (опори           
№№ 13-14) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення. 
 3. 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" для розміщення 
та обслуговування об'єктів Кіровоградського МРЕМ під опорами                
№№ 6-12, 17 ПЛ 35 кВ-Л-733 "Сазонівка-Підгайці" по вул. Гідросилівській 
(біля Лелеківського кладовища), №№ 1-6 ПЛ 35 кВ-Л-381 "Південно-Східна 
УПТК" по вул. Генерала Родимцева, №№ 49-51, 54-57 ПЛ 35 кВ-Л-381 
"Південно-Східна УПТК" по вул. Аджамській, №№ 1-4, 7-9 ПЛ 35 кВ-Л-774 
"УПТК-Канатово" по вул. Аджамській №№ 1-5, 1-а, 26-41, 30-а                     
ПЛ  35  кВ-Л-Ф-3      "Можарово-Суботці"   по     вул.  Аджамській,    №№ 1-2                     
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ПЛ 35 кВ-Л-Ф-2 "Можарово-Підгайці" по вул. Аджамській, №№ 4-5                    
ПЛ 35 кВ-Л-Ф-2 "Можарово-Підгайці СТ  "ім. Тимірязєва", № 24                 
ПЛ 35 кВ-Л-Ф-2 "Можарово-Підгайці паї радгоспу "Тюльпан", №№ 1-2       
ПЛ 150 кВ-Л-8 "Можарово-Гірнича", №№197-198 ПЛ 150 кВ-Л-8 "Магнітно-
Можарово" по  вул. Аджамській в межах м. Кіровограда. 
 4. 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. Гідросилівській (біля Лелеківського кладовища)  для розміщення та 
обслуговування опор №№ 6-12, 17  лінії ПЛ 35 кВ-Л-733 "Сазонівка-
Підгайці" об'єктів Кіровоградського МРЕМ за рахунок земель промисловості, 
транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 
 5. Передати публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" в оренду строком на 49 років земельні ділянки  
площею 0,0199 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Генерала Родимцева для розміщення та обслуговування опор №№ 1-6  
лінії ПЛ 35 кВ-Л-381 "Південно-Східна УПТК" об'єктів Кіровоградського 
МРЕМ за рахунок земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення. 
 6. Передати публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" в оренду строком на 49 років земельні ділянки  
площею 0,0131 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул. Аджамській для розміщення та обслуговування опор №№ 49-51, 54-57  
лінії   ПЛ 35 кВ-Л-381 "Південно-Східна УПТК", опор №№1-4, 7-9               
ПЛ 35 кВ-Л-774 "УПТК-Канатово" об'єктів Кіровоградського МРЕМ за 
рахунок земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення. 
 7. Передати публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" в оренду строком на 49 років земельні ділянки  
площею 0,0055 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по вул. 
Аджамській для розміщення та обслуговування опор №№ 1-5, 1-а  лінії       
ПЛ 35 кВ-Л-Ф-3 "Можарово-Суботці" об'єктів Кіровоградського МРЕМ за 
рахунок земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення. 
 8. Передати публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" в оренду строком на 49 років земельні ділянки  
площею 0,0166 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Аджамській для розміщення та обслуговування опор №№ 26-41, 30-а  
лінії ПЛ 35 кВ-Л-Ф-3 "Можарово-Суботці" об'єктів Кіровоградського МРЕМ 
за рахунок земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення. 
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9. Передати публічному акціонерному товариству 

"Кіровоградобленерго" в оренду строком на 49 років земельні ділянки  
площею 0,0106 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Аджамській для розміщення та обслуговування   опор  № № 1-2   лінії     
ПЛ   35 кВ-Л-Ф-2 "Можарово-Підгайці" об'єктів Кіровоградського МРЕМ за 
рахунок земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення. 
 10. 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, на 
території СТ "ім. Тимірязєва" для розміщення та обслуговування опор       
№№ 4-5 лінії ПЛ 35 кВ-Л-Ф-2 "Можарово-Підгайці" об'єктів 
Кіровоградського МРЕМ 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 0,0005 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, на 
території паїв радгоспу "Тюльпан" для розміщення та обслуговування опори 
№ 24  лінії   ПЛ 35 кВ-Л-Ф-2 "Можарово-Підгайці" об'єктів Кіровоградського 
МРЕМ за рахунок земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення. 
 12. Передати публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" в оренду строком на 49 років земельні ділянки  
площею 0,0073 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по вул. 
Аджамській для розміщення та обслуговування опор №№ 1-2  лінії              
ПЛ 150 кВ-Л-8 "Можарово-Гірнича", опори №№ 197-198 ПЛ 150 кВ-Л-7 
"Магнітно-Можарово" об'єктів Кіровоградського МРЕМ за рахунок земель 
промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 
 13. 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" для розміщення 
та обслуговування об'єктів Кіровоградського МРЕМ під опорами №№ 3-4,    
5-7, 8-18 ПЛ 35 кВ Л-302 "Кіровоградська-Будіндустрія", №№ 1-5, 130, 230, 
6, 7 ПЛ 35 кВ Л-303-306-1 відгалуження на ПС "Центральна”, №№ 1-4, 28   
ПЛ 35 кВ Л-307 "Кіровоградська-Кізельгур", №№ 1, 2-4 ПЛ 35 кВ Л-382-383 
"Південно-Східна-Велика Балка", №№ 6-7, 18, 23, 24, 25, 26,                         
ПЛ 150 кВ Л-8/1, 17/1 відгалуження на ПС "Південно-Східна" в межах 
м.Кіровограда. 
 14. 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. Героїв Сталінграда  для розміщення та обслуговування опор                
№№ 3-4 лінії ПЛ 35кВ-Л-302 "Кіровоградська-Будіндустрія" об'єктів 
Кіровоградського МРЕМ за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 
 15. Передати публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" в оренду строком на 49 років земельні ділянки  
площею 0,0111 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Героїв Сталінграда  для розміщення та обслуговування    опор     №№ 5-7     
лінії   ПЛ  35   кВ-Л-302   "Кіровоградська-Будіндустрія"  об'єктів 
Кіровоградського МРЕМ за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 
 16. Передати публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" в оренду строком на 49 років земельні ділянки  
площею 0,0110 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул. Героїв Сталінграда  для розміщення та обслуговування опор №№ 8-18  
лінії ПЛ 35 кВ-Л-302 "Кіровоградська-Будіндустрія"  об'єктів 
Кіровоградського МРЕМ 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 0,0227 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по      
просп. Правди та вул. Київській для розміщення та обслуговування опор   
№№ 1-5, 130, 230  лінії ПЛ 35 кВ-Л-303-306-1 відгалуження на                      
ПС "Центральна"  об'єктів Кіровоградського МРЕМ за рахунок земель 
промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 
 18. Передати публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" в оренду строком на 49 років земельні ділянки  
площею 0,0151 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по           
вул. Енергетиків для розміщення та обслуговування опор №№ 6-7  лінії      
ПЛ 35 кВ-Л-303-306-1 відгалуження на ПС "Центральна"  об'єктів 
Кіровоградського МРЕМ 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 0,0195 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по          
вул. Героїв Сталінграда для розміщення та обслуговування опор №№ 1-4, 
лінії ПЛ 35 кВ-Л-307  "Кіровоградська-Кізельгур"  об'єктів  Кіровоградського  
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МРЕМ за рахунок земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення. 
 20. 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, в районі 
Кізельгур для розміщення та обслуговування опори № 28 лінії                      
ПЛ 35 кВ-Л-307 "Кіровоградська-Кізельгур"  об'єктів Кіровоградського 
МРЕМ за рахунок земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення. 
 21. 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. 
Генерала Родимцева для розміщення та обслуговування опори № 1 лінії     
ПЛ 35 кВ-Л-382-383 "Південно-Східна-Велика Балка" об'єктів 
Кіровоградського МРЕМ 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 0,0030 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по вулицях 
Генерала Родимцева та Жуковського для розміщення та обслуговування опор 
№№ 2-4 лінії ПЛ 35 кВ-Л-382-383 "Південно-Східна-Велика Балка"  об'єктів 
Кіровоградського МРЕМ за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 
 23. Передати публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею 0,0010 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по        
пров. Абаканському для розміщення та обслуговування опор №№ 6-7 лінії 
ПЛ 150 кВ-Л-8/1, 17/1 відгалуження на ПС "Південно-Східна"  об'єктів 
Кіровоградського МРЕМ за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 
 24. Передати публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею 0,0121 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії, по         
пров. Новоселівському для розміщення та обслуговування опор №№ 18, 23, 
24 лінії ПЛ 150 кВ-Л-8/1, 17/1 відгалуження на ПС "Південно-Східна"  
об'єктів Кіровоградського МРЕМ за рахунок земель промисловості, 
транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 
 25. Передати публічному акціонерному товариству 
"Кіровоградобленерго" в оренду строком на 49 років земельну ділянку 
площею 0,0068 га - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури,   для   виробництва   та    розподілення    електроенергії,    по         



6 
пров. Новоселівському для розміщення та обслуговування опор №№ 25-26 
лінії ПЛ 150 кВ-Л-8/1, 17/1 відгалуження на ПС "Південно-Східна" об'єктів 
Кіровоградського МРЕМ за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 
 Встановити розмір орендної плати на рівні 3% від нормативної 
грошової оцінки земельних ділянок. 

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

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

28. 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 


