
 
 
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 14 липня 2015 року                  № 4394 
 

Про внесення змін до рішення  
Кіровоградської міської ради 
від 20.11.2013 № 2611 

 

Керуючись статтями 142, 143 Конституції України, пунктом  34     
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,       
статтею 12 Земельного кодексу України, розглянувши звернення                        
ПАТ «Кіровоградобленерго», Кіровоградська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради                               
від 20 листопада 2013 року № 2611 «Про передачу ПАТ 
«Кіровоградобленерго» в оренду земельних ділянок по м. Кіровограду», 
а саме в пункті 4: виключити слова та цифри «ТП № 243», слова та 
цифри «лінія Л-133 10 кВ опори № 8-39, 187» замінити на слова та 
цифри «лінія Л-133 10 кВ опори № 8-25, 29-34, 36-39, 187», слова та 
цифри «лінія Л-133 10 кВ опори № 189, 40-68» замінити на слова та 
цифри «лінія Л-133 10 кВ опори № 189, 40, 48-50, 57-68» та слова та 
цифри «загальною площею 0,0428 га» замінити на слова та цифри 
«загальною площею 0,0334 га»;        
в пункті 9: слова та цифри «на земельну ділянку (кадастровий                                     
№ 3510100000:03:003:0029) загальною площею 0,0019 га по                             
вул. Балтійській для розміщення та обслуговування об’єктів 
Кіровоградського МРЕМ (лінія Л-134 10 кВ опори № 26, 28, 29,                 
29/1, 30)» замінити на слова та цифри: «на земельну ділянку 
(кадастровий № 3510100000:03:003:0325) площею 0,0003 га по                  
вул. Балтійській для розміщення та обслуговування опори № 26 лінії         
Л-134 10 кВ, на земельну ділянку (кадастровий                                              
№ 3510100000:03:003:0330) площею 0,0007 га по вул. Балтійській для 
розміщення та обслуговування опори № 28 лінії Л-134 10 кВ, на 
земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:03:003:0070) площею 
0,0003 га по вул. Балтійській для розміщення та обслуговування опори 
№ 29 лінії Л-134 10 кВ, на земельну ділянку (кадастровий                                 
№ 3510100000:03:003:0069)       площею    0,0003  га   по вул. Балтійській 
для       розміщення       та      обслуговування          опори   № 29/1     лінії 
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Л-134 10 кВ, на земельну ділянку (кадастровий                                                     
№ 3510100000:03:003:0335) площею 0,0003 га по вул. Балтійській для 
розміщення та обслуговування опори № 30 лінії Л-134 10 кВ»; 
в пункті 10 слова та цифри «земельну ділянку (кадастровий                             
№ 3510100000:03:003:0029) загальною площею 0,0019 га – землі, які 
використовуються для технічної інфраструктури, для виробництва та 
розподілення електроенергії під розміщення та обслуговування об’єктів 
Кіровоградського МРЕМ (лінія Л-134 10 кВ опори № 26, 28, 29,                 
29/, 30)» замінити на слова та цифри: «земельну ділянку (кадастровий           
№ 3510100000:03:003:0325) площею 0,0003 га – землі, які 
використовуються для технічної інфраструктури, для виробництва та 
розподілення електроенергії під розміщення та обслуговування               
опори № 26 лінії Л-134 10 кВ, земельну ділянку (кадастровий                                    
№ 3510100000:03:003:0330) площею 0,0007 га – землі, які 
використовуються для технічної інфраструктури, для виробництва та 
розподілення електроенергії під розміщення та обслуговування              
опори № 28 лінії Л-134 10 кВ, земельну ділянку (кадастровий                                     
№ 3510100000:03:003:0070) площею 0,0003 га – землі, які 
використовуються для технічної інфраструктури, для виробництва та 
розподілення електроенергії під розміщення та обслуговування               
опори № 29 лінії Л-134 10 кВ, земельну ділянку (кадастровий                                            
№ 3510100000:03:003:0069) площею 0,0003 га – землі, які 
використовуються для технічної інфраструктури, для виробництва та 
розподілення електроенергії під розміщення та обслуговування               
опори № 29/1 лінії Л-134 10 кВ, земельну ділянку (кадастровий                                 
№ 3510100000:03:003:0335) площею 0,0003 га – землі, які 
використовуються для технічної інфраструктури, для виробництва та 
розподілення електроенергії під розміщення та обслуговування опори  
№ 30 лінії Л-134 10 кВ», слова «Встановити для земельної ділянки 
площею» замінити на слова: «Встановити для земельних ділянок 
загальною площею»; 
в пункті 11 слова та цифри «на земельну ділянку (кадастровий                                           
№ 3510100000:02:002:0231) загальною площею 0,0069 га по                      
пров. Луговому 2-му для розміщення та обслуговування об’єктів 
Кіровоградського МРЕМ (лінія Л-132 10 кВ опори № 19-37)» замінити 
на слова: «на земельну ділянку (кадастровий                                       
№ 3510100000:02:002:0310) площею 0,0003 га по пров. Луговому 2-му 
для розміщення та обслуговування опори № 19 лінії Л-132 10 кВ, на 
земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:02:002:0311)                  
площею 0,0003 га по пров. Луговому 2-му для розміщення та 
обслуговування опори № 20 лінії Л-132 10 кВ, на земельну ділянку 
(кадастровий № 3510100000:02:002:0314) площею 0,0003 га по           
пров. Луговому   2-му   для   розміщення  та обслуговування опори № 21 
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лінії Л-132 10 кВ, на земельну ділянку (кадастровий                                          
№ 3510100000:02:002:0315) площею 0,0003 га по пров. Луговому 2-му 
для розміщення та обслуговування опори № 22 лінії Л-132 10 кВ, на 
земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:02:002:0318)                 
площею 0,0003 га по пров. Луговому 2-му для розміщення та 
обслуговування опори № 23 лінії Л-132 10 кВ, на земельну ділянку 
(кадастровий № 3510100000:02:002:0319) площею 0,0007 га по                
пров. Луговому 2-му для розміщення та обслуговування опори № 24 
лінії Л-132 10 кВ, на земельну ділянку (кадастровий                                          
№ 3510100000:02:002:0322) площею 0,0007 га по пров. Луговому 2-му 
для розміщення та обслуговування опори № 25 лінії Л-132 10 кВ, на 
земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:02:002:0323)                   
площею 0,0003 га по пров. Луговому 2-му для розміщення та 
обслуговування опори № 26 лінії Л-132 10 кВ,  на земельну ділянку 
(кадастровий № 3510100000:02:002:0327) площею 0,0003 га по                
пров. Луговому 2-му для розміщення та обслуговування опори № 27 
лінії Л-132 10 кВ, на земельну ділянку (кадастровий                                                      
№ 3510100000:02:002:0328) площею 0,0003 га по пров. Луговому 2-му 
для розміщення та обслуговування опори № 28 лінії Л-132 10 кВ, на 
земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:02:002:0332)                 
площею 0,0003 га по пров. Луговому 2-му для розміщення та 
обслуговування опори № 29 лінії Л-132 10 кВ, на земельну ділянку 
(кадастровий № 3510100000:02:002:0333) площею 0,0003 га по                  
пров. Луговому 2-му  для розміщення та обслуговування опори № 30 
лінії Л-132 10 кВ, на земельну ділянку (кадастровий                                                 
№ 3510100000:02:002:0337) площею 0,0003 га по пров. Луговому 2-му 
для розміщення та обслуговування опори № 31 лінії Л-132 10 кВ, на 
земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:02:002:0338)                  
площею 0,0003 га по пров. Луговому 2-му для розміщення та 
обслуговування опори № 32 лінії Л-132 10 кВ, на земельну ділянку 
(кадастровий № 3510100000:02:002:0341) площею 0,0003 га по                
пров. Луговому 2-му для розміщення та обслуговування опори № 33 
лінії Л-132 10 кВ, на земельну ділянку (кадастровий                     
№ 3510100000:02:002:0342) площею 0,0003 га по пров. Луговому 2-му  
для розміщення та обслуговування опори № 34 лінії Л-132 10 кВ, на 
земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:02:002:0345)                    
площею 0,0003 га по пров. Луговому 2-му для розміщення та 
обслуговування опори № 35 лінії Л-132 10 кВ, на земельну ділянку 
(кадастровий № 3510100000:02:002:0346) площею 0,0007 га по                  
пров. Луговому 2-му для розміщення та обслуговування опори № 36 
лінії Л-132 10 кВ, на земельну ділянку (кадастровий                                         
№ 3510100000:02:002:0349) площею 0,0003 га по пров. Луговому 2-му 
для розміщення та обслуговування опори № 37 лінії Л-132 10 кВ»; 
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в пункті 12 слова та цифри «земельну ділянку (кадастровий                                           
№ 3510100000:02:002:0231) загальною площею 0,0069 га – землі, які 
використовуються для технічної інфраструктури, для виробництва та 
розподілення електроенергії, під розміщення та обслуговування об’єктів 
Кіровоградського МРЕМ (лінія Л-132 10 кВ опори №№ 19-37)» замінити 
на слова та цифри: «земельну ділянку (кадастровий                                            
№ 3510100000:02:002:0310) площею 0,0003 га – землі, які 
використовуються для технічної інфраструктури, для виробництва та 
розподілення електроенергії, під розміщення та обслуговування              
опори № 19 лінії Л-132 10 кВ,  земельну ділянку (кадастровий                      
№ 3510100000:02:002:0311) площею 0,0003 га – землі, які 
використовуються для технічної інфраструктури, для виробництва та 
розподілення електроенергії під розміщення та обслуговування       
опори № 20 лінії Л-132 10 кВ, земельну ділянку (кадастровий                                    
№ 3510100000:02:002:0314) площею 0,0003 га – землі, які 
використовуються для технічної інфраструктури, для виробництва та 
розподілення електроенергії під розміщення та обслуговування                           
опори № 21 лінії Л-132 10 кВ, земельну ділянку (кадастровий                                    
№ 3510100000:02:002:0315) площею 0,0003 га – землі, які 
використовуються для технічної інфраструктури, для виробництва та 
розподілення електроенергії під розміщення та обслуговування                 
опори № 22 лінії Л-132 10 кВ, земельну ділянку (кадастровий                                  
№ 3510100000:02:002:0318) площею 0,0003 га – землі, які 
використовуються для технічної інфраструктури, для виробництва та 
розподілення електроенергії під розміщення та обслуговування                 
опори  № 23 лінії Л-132 10 кВ, земельну ділянку (кадастровий                                   
№ 3510100000:02:002:0319) площею 0,0007 га – землі, які 
використовуються для технічної інфраструктури, для виробництва та 
розподілення електроенергії під розміщення та обслуговування                
опори  № 24 лінії Л-132 10 кВ, земельну ділянку (кадастровий                                     
№ 3510100000:02:002:0322) площею 0,0007 га – землі, які 
використовуються для технічної інфраструктури, для виробництва та 
розподілення електроенергії під розміщення та обслуговування             
опори № 25 лінії Л-132 10 кВ, земельну ділянку (кадастровий                                   
№ 3510100000:02:002:0323) площею 0,0003 га – землі, які 
використовуються для технічної інфраструктури, для виробництва та 
розподілення електроенергії під розміщення та обслуговування               
опори № 26 лінії Л-132 10 кВ, земельну ділянку (кадастровий                                    
№ 3510100000:02:002:0327) площею 0,0003 га – землі, які 
використовуються для технічної інфраструктури, для виробництва та 
розподілення електроенергії під розміщення та обслуговування              
опори № 27 лінії Л-132 10 кВ, земельну ділянку (кадастровий                                   
№ 3510100000:02:002:0328) площею 0,0003 га – землі, які  
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використовуються для технічної інфраструктури, для виробництва та 
розподілення електроенергії під розміщення та обслуговування               
опори № 28 лінії Л-132 10 кВ, земельну ділянку (кадастровий                                   
№ 3510100000:02:002:0332) площею 0,0003 га – землі, які 
використовуються для технічної інфраструктури, для виробництва та 
розподілення електроенергії під розміщення та обслуговування              
опори № 29 лінії Л-132 10 кВ, земельну ділянку (кадастровий                            
№ 3510100000:02:002:0333) площею 0,0003 га – землі, які 
використовуються для технічної інфраструктури, для виробництва та 
розподілення електроенергії під розміщення та обслуговування            
опори  № 30 лінії Л-132 10 кВ, земельну ділянку (кадастровий                                    
№ 3510100000:02:002:0337) площею 0,0003 га – землі, які 
використовуються для технічної інфраструктури, для виробництва та 
розподілення електроенергії під розміщення та обслуговування               
опори  № 31 лінії Л-132 10 кВ, на земельну ділянку (кадастровий                                      
№ 3510100000:02:002:0338) площею 0,0003 га – землі, які 
використовуються для технічної інфраструктури, для виробництва та 
розподілення електроенергії під розміщення та обслуговування               
опори  № 32 лінії Л-132 10 кВ,  земельну ділянку (кадастровий                                 
№ 3510100000:02:002:0341) площею 0,0003 га – землі, які 
використовуються для технічної інфраструктури, для виробництва та 
розподілення електроенергії під розміщення та обслуговування            
опори № 33 лінії Л-132 10 кВ, земельну ділянку (кадастровий                                 
№ 3510100000:02:002:0342) площею 0,0003 га – землі, які 
використовуються для технічної інфраструктури, для виробництва та 
розподілення електроенергії під розміщення та обслуговування              
опори № 34 лінії Л-132 10 кВ, земельну ділянку (кадастровий                                    
№ 3510100000:02:002:0345) площею 0,0003 га – землі, які 
використовуються для технічної інфраструктури, для виробництва та 
розподілення електроенергії під розміщення та обслуговування             
опори № 35 лінії Л-132 10 кВ, земельну ділянку (кадастровий                                  
№ 3510100000:02:002:0346) площею 0,0007 га – землі, які 
використовуються для технічної інфраструктури, для виробництва та 
розподілення електроенергії під розміщення та обслуговування              
опори № 36 лінії Л-132 10 кВ,  земельну ділянку (кадастровий                                     
№ 3510100000:02:002:0349) площею 0,0003 га – землі, які 
використовуються для технічної інфраструктури, для виробництва та 
розподілення електроенергії під розміщення та обслуговування          
опори № 37 лінії Л-132 10 кВ», слова «Встановити для земельної 
ділянки площею» замінити на слова: «Встановити для земельних 
ділянок загальною площею»; 
в пункті 13: слова та цифри «на земельну ділянку (кадастровий 
№3510100000:02:002:0250)       загальною      площею      0,0129   га      по 
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вул. Гідросилівській для розміщення та обслуговування об’єктів 
Кіровоградського МРЕМ (лінія Л-133 10 кВ опори № 8-39,187)» 
замінити на слова та цифри: «на земельну ділянку (кадастровий                                      
№ 3510100000:02:002:0298) площею 0,0017 га по вул. Гідросилівській 
для розміщення та обслуговування опори № 8 лінії Л-133 10 кВ, на 
земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:02:002:0299) площею 
0,0007 га по вул. Гідросилівській для розміщення та обслуговування 
опори № 9 лінії Л-133 10 кВ, на земельну ділянку (кадастровий                                                  
№ 3510100000:02:002:0300) площею 0,0003 га по вул. Гідросилівській  
для розміщення та обслуговування опори № 10 лінії Л-133 10 кВ, на 
земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:02:002:0301)                 
площею 0,0003 га по вул. Гідросилівській для розміщення та 
обслуговування опори № 11 лінії Л-133 10 кВ, на земельну ділянку 
(кадастровий № 3510100000:02:002:0302) площею 0,0003 га по                   
вул. Гідросилівській  для розміщення та обслуговування опори № 12 
лінії Л-133 10 кВ, на земельну ділянку (кадастровий                                       
№ 3510100000:02:002:0303) загальною площею 0,0003 га по                        
вул. Гідросилівській для розміщення та обслуговування опори № 13 
лінії Л-133 10 кВ, на земельну ділянку (кадастровий                                          
№ 3510100000:02:002:0304) площею 0,0003 га по вул. Гідросилівській 
для розміщення та обслуговування опори № 14 лінії Л-133 10 кВ, на 
земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:02:002:0305)                  
площею 0,0003 га по вул. Гідросилівській для розміщення та 
обслуговування опори № 15 лінії Л-133 10 кВ, на земельну ділянку 
(кадастровий № 3510100000:02:002:0306) площею 0,0003 га по                   
вул. Гідросилівській  для розміщення та обслуговування опори № 16 
лінії Л-133 10 кВ, на земельну ділянку (кадастровий                                             
№  3510100000:02:002:0307) площею 0,0003 га по вул. Гідросилівській  
для розміщення та обслуговування опори № 17 лінії Л-133 10 кВ, на 
земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:02:002:0308)                   
площею 0,0003 га по вул. Гідросилівській для розміщення та 
обслуговування опори № 18 лінії Л-133 10 кВ, на земельну ділянку 
(кадастровий № 3510100000:02:002:0309) площею 0,0003 га по                   
вул. Гідросилівській  для розміщення та обслуговування опори № 19 
лінії Л-133 10 кВ, на земельну ділянку (кадастровий                                          
№ 3510100000:02:002:0312) площею 0,0003 га по вул. Гідросилівській  
для розміщення та обслуговування опори № 20 лінії Л-133 10 кВ, на 
земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:02:002:0313)                  
площею 0,0007 га по вул. Гідросилівській для розміщення та 
обслуговування опори № 21 лінії Л-133 10 кВ, на земельну ділянку 
(кадастровий № 3510100000:02:002:0316) площею 0,0003 га по                   
вул. Гідросилівській  для розміщення та обслуговування опори № 22 
лінії       Л-133   10   кВ,      на         земельну       ділянку       (кадастровий 
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№ 3510100000:02:002:0317) площею 0,0003 га по вул. Гідросилівській 
для розміщення та обслуговування опори № 23 лінії Л-133 10 кВ, на 
земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:02:002:0320)                  
площею 0,0003 га по вул. Гідросилівській  для розміщення та 
обслуговування опори № 24 лінії Л-133 10 кВ, на земельну ділянку 
(кадастровий № 3510100000:02:002:0321) площею 0,0007 га по                    
вул. Гідросилівській  для розміщення та обслуговування опори № 25 
лінії Л-133 10 кВ, на земельну ділянку (кадастровий                                             
№ 3510100000:02:002:0331) площею 0,0003 га по вул. Гідросилівській  
для розміщення та обслуговування опори № 29 лінії Л-133 10 кВ, на 
земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:02:002:0334)                  
площею 0,0003 га по вул. Гідросилівській для розміщення та 
обслуговування опори № 30 лінії Л-133 10 кВ, на земельну ділянку 
(кадастровий №3510100000:02:002:0336) площею 0,0003 га по                    
вул. Гідросилівській для розміщення та обслуговування опори № 31 
лінії Л-133 10 кВ, на земельну ділянку (кадастровий                                            
№ 3510100000:02:002:0339) площею 0,0003 га по вул. Гідросилівській  
для розміщення та обслуговування опори № 32 лінії Л-133 10 кВ, на 
земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:02:002:0340)                  
площею 0,0003 га по вул. Гідросилівській  для розміщення та 
обслуговування опори № 33 лінії Л-133 10 кВ, на земельну ділянку 
(кадастровий № 3510100000:02:002:0343) площею 0,0003 га по                     
вул. Гідросилівській  для розміщення та обслуговування опори № 34 
лінії Л-133 10 кВ, на земельну ділянку (кадастровий                                              
№ 3510100000:02:002:0347) площею 0,0003 га по вул. Гідросилівській 
для розміщення та обслуговування опори № 36 лінії Л-133 10 кВ, на 
земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:02:002:0348)                    
площею 0,0003 га по вул. Гідросилівській для розміщення та 
обслуговування опори № 37 лінії Л-133 10 кВ, на земельну ділянку 
(кадастровий № 3510100000:02:002:0350) площею 0,0003 га по                    
вул. Гідросилівській  для розміщення та обслуговування опори № 38 
лінії Л-133 10 кВ, на земельну ділянку (кадастровий                                                  
№ 3510100000:02:002:0351) площею 0,0007 га по вул. Гідросилівській  
для розміщення та обслуговування опори № 39 лінії Л-133 10 кВ, на 
земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:02:002:0381)                   
площею 0,0003 га по вул. Гідросилівській  для розміщення та 
обслуговування опори № 187 лінії  Л-133 10 кВ загальною                       
площею 0,0117 га»; 
в пункті 14: слова та цифри «земельну ділянку (кадастровий                                           
№ 3510100000:02:002:0250) загальною площею 0,0129 га – землі, які 
використовуються для технічної інфраструктури, для виробництва та 
розподілення електроенергії під розміщення та обслуговування об’єктів 
Кіровоградського    МРЕМ   (лінія   Л-133  10 кВ   опори  № 8-39,    187)» 
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замінити на слова та цифри: «земельну ділянку (кадастровий                                           
№ 3510100000:02:002:0298) площею 0,0017 га – землі, які 
використовуються для технічної інфраструктури, для виробництва та 
розподілення електроенергії під розміщення та обслуговування               
опори № 8 лінії Л-133 10 кВ, земельну ділянку (кадастровий                                       
№ 3510100000:02:002:0299) площею 0,0007 га – землі, які 
використовуються для технічної інфраструктури, для виробництва та 
розподілення електроенергії під розміщення та обслуговування               
опори № 9 лінії Л-133 10 кВ, земельну ділянку (кадастровий                                       
№ 3510100000:02:002:0300) площею 0,0003 га – землі, які 
використовуються для технічної інфраструктури, для виробництва та 
розподілення електроенергії під розміщення та обслуговування              
опори № 10 лінії Л-133 10 кВ, земельну ділянку (кадастровий                                     
№ 3510100000:02:002:0301) площею 0,0003 га – землі, які 
використовуються для технічної інфраструктури, для виробництва та 
розподілення електроенергії під розміщення та обслуговування             
опори № 11 лінії Л-133 10 кВ, земельну ділянку (кадастровий                          
№ 3510100000:02:002:0302) площею 0,0003 – землі, які 
використовуються для технічної інфраструктури, для виробництва та 
розподілення електроенергії під розміщення та обслуговування                 
опори № 12 лінії Л-133 10 кВ, земельну ділянку (кадастровий                        
№ 3510100000:02:002:0303) загальною площею 0,0003 – землі, які 
використовуються для технічної інфраструктури, для виробництва та 
розподілення електроенергії під розміщення та обслуговування опори  
№ 13 лінії Л-133 10 кВ, земельну ділянку (кадастровий                                         
№ 3510100000:02:002:0304) площею 0,0003 га – землі, які 
використовуються для технічної інфраструктури, для виробництва та 
розподілення електроенергії під розміщення та обслуговування опори  
№ 14 лінії Л-133 10 кВ, земельну ділянку (кадастровий                                     
№ 3510100000:02:002:0305) площею 0,0003 га – землі, які 
використовуються для технічної інфраструктури, для виробництва та 
розподілення електроенергії під розміщення та обслуговування                
опори № 15 лінії Л-133 10 кВ, земельну ділянку (кадастровий                                       
№ 3510100000:02:002:0306) площею 0,0003 га – землі, які 
використовуються для технічної інфраструктури, для виробництва та 
розподілення електроенергії під розміщення та обслуговування              
опори № 16 лінії Л-133 10 кВ, земельну ділянку (кадастровий                                      
№ 3510100000:02:002:0307) площею 0,0003 га – землі, які 
використовуються для технічної інфраструктури, для виробництва та 
розподілення електроенергії під розміщення та обслуговування              
опори № 17 лінії Л-133 10 кВ, земельну ділянку (кадастровий                       
№ 3510100000:02:002:0308) площею 0,0003 га – землі, які 
використовуються   для  технічної   інфраструктури,  для виробництва та  
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розподілення електроенергії під розміщення та обслуговування              
опори № 18 лінії Л-133 10 кВ, земельну ділянку (кадастровий                                          
№ 3510100000:02:002:0309) площею 0,0003 га – землі, які 
використовуються для технічної інфраструктури, для виробництва та 
розподілення електроенергії під розміщення та обслуговування           
опори № 19 лінії Л-133 10 кВ, земельну ділянку (кадастровий                                      
№ 3510100000:02:002:0312) площею 0,0003 га – землі, які 
використовуються для технічної інфраструктури, для виробництва та 
розподілення електроенергії під розміщення та обслуговування             
опори № 20 лінії Л-133 10 кВ, земельну ділянку (кадастровий                                      
№ 3510100000:02:002:0313) площею 0,0007 га – землі, які 
використовуються для технічної інфраструктури, для виробництва та 
розподілення електроенергії під розміщення та обслуговування             
опори № 21 лінії Л-133 10 кВ, земельну ділянку (кадастровий                                       
№ 3510100000:02:002:0316) площею 0,0003 га – землі, які 
використовуються для технічної інфраструктури, для виробництва та 
розподілення електроенергії під розміщення та обслуговування             
опори № 22 лінії Л-133 10 кВ, земельну ділянку (кадастровий                                     
№ 3510100000:02:002:0317) площею 0,0003 га – землі, які 
використовуються для технічної інфраструктури, для виробництва та 
розподілення електроенергії під розміщення та обслуговування         
опори № 23 лінії Л-133 10 кВ, земельну ділянку (кадастровий                                             
№ 3510100000:02:002:0320) площею 0,0003 га – землі, які 
використовуються для технічної інфраструктури, для виробництва та 
розподілення електроенергії під розміщення та обслуговування             
опори № 24 лінії Л-133 10 кВ, земельну ділянку (кадастровий                                     
№ 3510100000:02:002:0321) площею 0,0007 га – землі, які 
використовуються для технічної інфраструктури, для виробництва та 
розподілення електроенергії під розміщення та обслуговування              
опори № 25 лінії Л-133 10 кВ, земельну ділянку (кадастровий                                   
№ 3510100000:02:002:0331) площею 0,0003 га – землі, які 
використовуються для технічної інфраструктури, для виробництва та 
розподілення електроенергії під розміщення та обслуговування               
опори № 29 лінії Л-133 10 кВ, земельну ділянку (кадастровий                      
№ 3510100000:02:002:0334) площею 0,0003 га – землі, які 
використовуються для технічної інфраструктури, для виробництва та 
розподілення електроенергії під розміщення та обслуговування                
опори № 30 лінії Л-133 10 кВ, земельну ділянку (кадастровий                       
№ 3510100000:02:002:0336) площею 0,0003 га – землі, які 
використовуються для технічної інфраструктури, для виробництва та 
розподілення електроенергії під розміщення та обслуговування опори  
№ 31 лінії Л-133 10 кВ, земельну ділянку (кадастровий                                     
№ 3510100000:02:002:0339)        площею       0,0003   га      –   землі,     які  
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використовуються для технічної інфраструктури, для виробництва та 
розподілення   електроенергії    під    розміщення    та      обслуговування 
опори № 32 лінії Л-133 10 кВ, земельну ділянку (кадастровий                                     
№ 3510100000:02:002:0340) площею 0,0003 га – землі, які 
використовуються для технічної інфраструктури, для виробництва та 
розподілення електроенергії під розміщення та обслуговування             
опори № 33 лінії Л-133 10 кВ, земельну ділянку (кадастровий                               
№ 3510100000:02:002:0343) площею 0,0003 га – землі, які 
використовуються для технічної інфраструктури, для виробництва та 
розподілення електроенергії під розміщення та обслуговування опори             
№ 34 лінії Л-133 10 кВ, земельну ділянку (кадастровий                                     
№ 3510100000:02:002:0347) площею 0,0003 га – землі, які 
використовуються для технічної інфраструктури, для виробництва та 
розподілення електроенергії під розміщення та обслуговування              
опори № 36 лінії Л-133 10 кВ, земельну ділянку (кадастровий                        
№ 3510100000:02:002:0348) площею 0,0003 га – землі, які 
використовуються для технічної інфраструктури, для виробництва та 
розподілення електроенергії під розміщення та обслуговування             
опори № 37 лінії Л-133 10 кВ, земельну ділянку (кадастровий                              
№ 3510100000:02:002:0350) площею 0,0003 га – землі, які 
використовуються для технічної інфраструктури, для виробництва та 
розподілення електроенергії під розміщення та обслуговування                
опори № 38 лінії Л-133 10 кВ, земельну ділянку (кадастровий                              
№ 3510100000:02:002:0351) площею 0,0007 га – землі, які 
використовуються для технічної інфраструктури, для виробництва та 
розподілення електроенергії під розміщення та обслуговування              
опори № 39 лінії Л-133 10 кВ, земельну ділянку (кадастровий                              
№ 3510100000:02:002:0381) площею 0,0003 га – землі, які 
використовуються для технічної інфраструктури, для виробництва та 
розподілення електроенергії під розміщення та обслуговування               
опори № 187 лінії  Л-133 10 кВ», слова «Встановити для земельної 
ділянки площею 0,0129 га» замінити на слова: «Встановити для 
земельних ділянок загальною площею 0,0117 га»; 
в пункті 15 слова та цифри «на земельну ділянку (кадастровий                               
№ 3510100000:02:002:0249) загальною площею 0,0120 га по                          
вул. Гідросилівській для розміщення та обслуговування об’єктів 
Кіровоградського МРЕМ (лінія Л-133 10 кВ опори №№ 189, 40-68)» 
замінити на слова та цифри: «на земельну ділянку (кадастровий                                      
№ 3510100000:02:002:0382) площею 0,0007 га по вул. Гідросилівській 
для розміщення та обслуговування опори № 189 лінії Л-133 10 кВ, на 
земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:02:002:0352)                  
площею    0,0003   га    по     вул.   Гідросилівській     для   розміщення та  
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обслуговування опори № 40 лінії Л-133 10 кВ, на земельну ділянку 
(кадастровий № 3510100000:02:002:0360) площею 0,0003 га по                    
вул. Гідросилівській  для розміщення та обслуговування опори № 48 
лінії Л-133 10 кВ, на земельну ділянку (кадастровий                                           
№ 3510100000:02:002:0361) площею 0,0003 га по вул. Гідросилівській  
для розміщення та обслуговування опори № 49 лінії Л-133 10 кВ, на 
земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:02:002:0362)             
площею 0,0017 га по вул. Гідросилівській для розміщення та 
обслуговування опори № 50 лінії Л-133 10 кВ, на земельну ділянку 
(кадастровий № 3510100000:02:002:0369) загальною площею 0,0003 га 
по вул. Гідросилівській для розміщення та обслуговування опори № 57 
лінії Л-133 10 кВ, на земельну ділянку (кадастровий                                         
№ 3510100000:02:002:0370) площею 0,0003 га по вул. Гідросилівській  
для розміщення та обслуговування опори № 58 лінії Л-133 10 кВ, на 
земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:02:002:0371)                   
площею 0,0003 га по вул. Гідросилівській для розміщення та 
обслуговування опори № 59 лінії Л-133 10 кВ, на земельну ділянку 
(кадастровий № 3510100000:02:002:0372) площею 0,0007 га по                     
вул. Гідросилівській  для розміщення та обслуговування опори № 60 
лінії Л-133 10 кВ, на земельну ділянку (кадастровий                                                      
№ 3510100000:02:002:0373) площею 0,0007 га по вул. Гідросилівській  
для розміщення та обслуговування опори № 61 лінії Л-133 10 кВ, на 
земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:02:002:0374)                   
площею 0,0003 га по вул. Гідросилівській для розміщення та 
обслуговування опори № 62 лінії Л-133 10 кВ, на земельну ділянку 
(кадастровий № 3510100000:02:002:0375) площею 0,0007 га по                   
вул. Гідросилівській  для розміщення та обслуговування опори № 63 
лінії Л-133 10 кВ, на земельну ділянку (кадастровий                                           
№ 3510100000:02:002:0376) загальною площею 0,0003 га по                       
вул. Гідросилівській для розміщення та обслуговування опори № 64 
лінії Л-133 10 кВ, на земельну ділянку (кадастровий                           
№ 3510100000:02:002:0377) площею 0,0003 га по вул. Гідросилівській 
для розміщення та обслуговування опори № 65 лінії Л-133 10 кВ, на 
земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:02:002:0378)                   
площею 0,0003 га по вул. Гідросилівській для розміщення та 
обслуговування опори № 66 лінії Л-133 10 кВ, на земельну ділянку 
(кадастровий № 3510100000:02:002:0379) площею 0,0003 га по                    
вул. Гідросилівській для розміщення та обслуговування опори № 67 
лінії Л-133 10 кВ, на земельну ділянку (кадастровий                                                   
№ 3510100000:02:002:0380) площею 0,0003 га по вул. Гідросилівській  
для розміщення та обслуговування опори № 68 лінії Л-133 10 кВ» ; 
в пункті 16 слова та цифри «земельну ділянку (кадастровий                                                    
№ 3510100000:02:002:0249)   загальною   площею   0,0120  га – землі, які  
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використовуються для технічної інфраструктури, для виробництва та 
розподілення електроенергії під розміщення та обслуговування об’єктів 
Кіровоградського МРЕМ (лінія Л-133 10 кВ опори №№ 189, 40-68)» 
замінити на слова: «земельну ділянку (кадастровий                                    
№ 3510100000:02:002:0382) площею 0,0007 га – землі, які 
використовуються для технічної інфраструктури, для виробництва та 
розподілення електроенергії під розміщення та обслуговування              
опори № 189 лінії Л-133 10 кВ, земельну ділянку (кадастровий                                  
№ 3510100000:02:002:0352) площею 0,0003 га – землі, які 
використовуються для технічної інфраструктури, для виробництва та 
розподілення електроенергії під розміщення та обслуговування          
опори № 40 лінії Л-133 10 кВ, земельну ділянку (кадастровий                                    
№ 3510100000:02:002:0360) площею 0,0003 га – землі, які 
використовуються для технічної інфраструктури, для виробництва та 
розподілення електроенергії під розміщення та обслуговування         
опори № 48 лінії Л-133 10 кВ, земельну ділянку (кадастровий                          
№ 3510100000:02:002:0361) площею 0,0003 га – землі, які 
використовуються для технічної інфраструктури, для виробництва та 
розподілення електроенергії під розміщення та обслуговування          
опори № 49 лінії Л-133 10 кВ, земельну ділянку (кадастровий                                     
№ 3510100000:02:002:0362) площею 0,0017 га – землі, які 
використовуються для технічної інфраструктури, для виробництва та 
розподілення електроенергії під розміщення та обслуговування          
опори № 50 лінії Л-133 10 кВ, земельну ділянку (кадастровий                                      
№ 3510100000:02:002:0369) загальною площею 0,0003 га – землі, які 
використовуються для технічної інфраструктури, для виробництва та 
розподілення електроенергії під розміщення та обслуговування            
опори № 57 лінії Л-133 10 кВ, земельну ділянку (кадастровий                                     
№ 3510100000:02:002:0370) площею 0,0003 га – землі, які 
використовуються для технічної інфраструктури, для виробництва та 
розподілення електроенергії під розміщення та обслуговування            
опори № 58 лінії Л-133 10 кВ, земельну ділянку (кадастровий                                               
№ 3510100000:02:002:0371) площею 0,0003 га – землі, які 
використовуються для технічної інфраструктури, для виробництва та 
розподілення електроенергії під розміщення та обслуговування              
опори № 59 лінії Л-133 10 кВ, земельну ділянку (кадастровий                                   
№ 3510100000:02:002:0372) площею 0,0007 га – землі, які 
використовуються для технічної інфраструктури, для виробництва та 
розподілення електроенергії під розміщення та обслуговування          
опори № 60 лінії Л-133 10 кВ, земельну ділянку (кадастровий                                        
№ 3510100000:02:002:0373) площею 0,0007 га – землі, які 
використовуються для технічної інфраструктури, для виробництва та 
розподілення    електроенергії    під    розміщення    та    обслуговування 
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опори № 61 лінії Л-133 10 кВ, земельну ділянку (кадастровий                   
№ 3510100000:02:002:0374) площею 0,0003 га – землі, які 
використовуються для технічної інфраструктури, для виробництва та 
розподілення електроенергії під розміщення та обслуговування            
опори № 62 лінії Л-133 10 кВ, земельну ділянку (кадастровий                                     
№ 3510100000:02:002:0375) площею 0,0007 га – землі, які 
використовуються для технічної інфраструктури, для виробництва та 
розподілення електроенергії під розміщення та обслуговування             
опори № 63 лінії Л-133 10 кВ, на земельну ділянку (кадастровий                              
№ 3510100000:02:002:0376) загальною площею 0,0003 га – землі, які 
використовуються для технічної інфраструктури, для виробництва та 
розподілення електроенергії під розміщення та обслуговування             
опори № 64 лінії Л-133 10 кВ, земельну ділянку (кадастровий                                    
№ 3510100000:02:002:0377) площею 0,0003 га – землі, які 
використовуються для технічної інфраструктури, для виробництва та 
розподілення електроенергії під розміщення та обслуговування          
опори № 65 лінії Л-133 10 кВ, земельну ділянку (кадастровий                              
№ 3510100000:02:002:0378) площею 0,0003 га – землі, які 
використовуються для технічної інфраструктури, для виробництва та 
розподілення електроенергії під розміщення та обслуговування          
опори № 66 лінії Л-133 10 кВ, земельну ділянку (кадастровий                                     
№ 3510100000:02:002:0379) площею 0,0003 га – землі, які 
використовуються для технічної інфраструктури, для виробництва та 
розподілення електроенергії під розміщення та обслуговування             
опори № 67 лінії Л-133 10 кВ, земельну ділянку (кадастровий                                     
№ 3510100000:02:002:0380) площею 0,0003 га – землі, які 
використовуються для технічної інфраструктури, для виробництва та 
розподілення електроенергії під розміщення та обслуговування           
опори № 68 лінії Л-133 10 кВ», слова та цифри «Встановити для 
земельної ділянки площею 0,0120 га» замінити на слова: «Встановити 
для земельних ділянок загальною площею 0,0081 га»; 
в пункті 18 слова «протягом шести місяців з дати прийняття рішення» 
замінити на слова «до 01 грудня 2015 року». 

 
 
 
Секретар міської ради        І. Марковський 
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