
УКРАЇНА

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ШОСТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 28 квітня 2011 року  №540

Про передачу ПАТ “Кіровоградобленерго”
в оренду земельних ділянок

Керуючись ст.ст. 142, 143 Конституції України, п. 34 ст. 26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 16 Закону України 
“Про оренду землі”, ст.ст. 12, 93, 124, 126 Земельного кодексу України та 
розглянувши звернення публічного акціонерного товариства
“Кіровоградобленерго”, технічну документацію із землеустрою щодо 
інвентаризації земельних ділянок та складання документів, що посвідчують 
право на земельні ділянки та проект землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок, Кіровоградська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Припинити Кіровоградському західному підприємству електричних 
мереж – підстанція “Кіровоградська” шляхом вилучення право постійного 
користування частини земельної ділянки (державна реєстрація від 04.05.94  
№ 233) площею 5160,05 кв. м по просп. Комуністичному, 15 для розміщення 
адміністративного корпусу.

2. Передати публічному акціонерному товариству 
“Кіровоградобленерго” в оренду строком на 25 років земельну ділянку по
просп. Комуністичному, 15 загальною площею 5160,05 кв. м (в тому числі по 
угіддях: 5160,05 кв. м – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії) під 
розміщення адміністративних будівель за рахунок земель промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

3. Затвердити публічному акціонерному товариству 
“Кіровоградобленерго” проект землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок в оренду строком на 5 років по вул. Керченській та                        
пров. Вітебського під розміщення КТП-673 загальною площею 42,03 кв. м; 
по вул. 50 років Жовтня (в районі житлового будинку № 17 та 19) під 



розміщення КТП-695 загальною площею 42,01 кв. м; на розі вулиць Олени 
Журливої та Братиславської під розміщення КТП-697 загальною              
площею 42,03 кв. м; по вул. Братиславській (біля житлового будинку № 4) 
під розміщення КТП-698 загальною площею 42,01 кв. м та акт визначення 
розміру збитків для відшкодування власникам землі та землекористувачам, 
пов’язаних із вилученням земельних ділянок.

4. Передати публічному акціонерному товариству 
“Кіровоградобленерго” в оренду строком на 5 років земельну ділянку по          
вул. Керченській та пров. Вітебського загальною площею 42,03 кв. м (в тому 
числі по угіддях: 42,03 кв. м – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії) під 
розміщення КТП-673 за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення.

5. Передати публічному акціонерному товариству 
“Кіровоградобленерго” в оренду строком на 5 років земельну ділянку по        
вул. 50 років Жовтня (в районі житлового будинку № 17 та 19) загальною 
площею 42,01 кв. м (в тому числі по угіддях: 42,01 кв. м – землі, які 
використовуються для технічної інфраструктури, для виробництва та 
розподілення електроенергії) під розміщення КТП-695 за рахунок земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення.

6. Передати публічному акціонерному товариству 
“Кіровоградобленерго” в оренду строком на 5 років земельну ділянку на розі 
вулиць Олени Журливої та Братиславської загальною площею 42,03 кв. м (в 
тому числі по угіддях: 42,03 кв. м – землі, які використовуються для 
технічної інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії) 
під розміщення КТП-697 за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

7. Передати публічному акціонерному товариству 
“Кіровоградобленерго” в оренду строком на 5 років земельну ділянку по 
вул. Братиславській (біля житлового будинку № 4) загальною площею 42,01 
кв. м (в тому числі по угіддях: 42,01 кв. м – землі, які використовуються для 
технічної інфраструктури, для виробництва та розподілення електроенергії) 
під розміщення КТП-698 за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

8. Припинити Кіровоградському східному підприємству електричних 
мереж шляхом вилучення право постійного користування земельної ділянки 
(державна реєстрація від 12.12.94  № 323) площею 0,11 га по 
вул. Андріївській, 84 для розміщення адміністративного будинку.

9. Передати публічному акціонерному товариству 
“Кіровоградобленерго” в оренду строком на 25 років земельну ділянку по 
вул. Андріївській, 84 загальною площею 0,1100 га (в тому числі по угіддях: 
0,1100 га – землі, які використовуються для технічної інфраструктури, для 
виробництва та розподілення електроенергії) для розміщення і 
обслуговування адміністративного будинку за рахунок земель 



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

10. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради                 
від 9 липня 2009 року № 2377 “Про затвердження 
ВАТ “Кіровоградобленерго” матеріалів вибору земельної ділянки», а саме в 
пункті 1 слова «відкритому акціонерному товариству» замінити на слова 
«публічному акціонерному товариству».

11. Затвердити публічному акціонерному товариству 
“Кіровоградобленерго” проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду строком на 5 років по вул. Карла Маркса, 76/80 під 
розміщення адміністративної будівлі загальною площею 267,60 кв. м та акт 
визначення розміру збитків для відшкодування власникам землі та 
землекористувачам, пов’язаних із вилученням земельної ділянки.

12. Передати публічному акціонерному товариству 
“Кіровоградобленерго” в оренду строком на 5 років земельну ділянку по        
вул. Карла Маркса, 76/80 загальною площею 267,60 (в тому числі по угіддях: 
267,60 кв. м – землі, які використовуються в комерційних цілях) для 
розміщення адміністративної будівлі за рахунок земель житлової та 
громадської забудови.

13. Укласти договори оренди земельних ділянок протягом 6 місяців з 
дати прийняття рішення. У разі неукладання договорів в зазначений термін 
дане рішення втрачає силу.

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

15. 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

Нестеренко
22-09-49


