
                        
УКРАЇНА 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ТРИДЦЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 20 листопада 2013 року        № 2566 
 

Про надання ПАТ “Кіровоградобленерго” 
дозволу на розроблення  проектів  
землеустрою щодо відведення  
земельних ділянок по м. Кіровограду 
 

Керуючись статтями 142, 143 Конституції України, пунктом 34       
статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,       
статтею 50 Закону України “Про землеустрій”, статтями 12, 19, 123,           
124, 134 Земельного   кодексу  України,  розглянувши   звернення                             
ПАТ “Кіровоградобленерго”, Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Надати публічному акціонерному товариству “Кіровоградобленерго” 
дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки  по вул. Ярославській (біля будинку № 88/55) в оренду строком на   
49 років  загальною площею  0,0058 га – землі вулиць, набережних, площ, 
для розміщення та обслуговування трансформаторної підстанції           
КТПГС-6/0,4 кВ (КВЦПЗ 14.02) за рахунок   земель житлової та громадської 
забудови, що перебувають у запасі. 

2. Надати публічному акціонерному товариству “Кіровоградобленерго” 
дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки  по вул. Парковій в оренду строком на   49 років  загальною     
площею  0,0072 га – землі вулиць, набережних, площ, для розміщення та 
обслуговування ПЛ-10 кВ та КТП-10/0,4 кВ (КВЦПЗ 14.02) за рахунок   
земель житлової та громадської забудови, що перебувають у запасі. 

3. Надати публічному акціонерному товариству “Кіровоградобленерго” 
дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки  по вул. Новозаводській в оренду строком на   49 років  загальною 
площею  0,0043 га – землі вулиць, набережних, площ, для розміщення та 
обслуговування КТПН-6/0,4 кВ (КВЦПЗ 14.02) за рахунок   земель житлової 
та громадської забудови, що перебувають у запасі. 

4. Надати публічному акціонерному товариству “Кіровоградобленерго” 
дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки  по вул. Великій Перспективній (біля будинку № 25/34) в оренду 
строком на   49 років  загальною площею  0,0050 га – землі трьох і більше 
поверхової    житлової    забудови,    для      розміщення    та    обслуговування  
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трансформаторної підстанції  (КВЦПЗ 14.02) за рахунок   земель житлової та 
громадської забудови, що перебувають у запасі. 

5. Надати публічному акціонерному товариству “Кіровоградобленерго” 
дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки  по вул. Олександрійській (біля будинку № 40) в оренду строком на   
49 років  загальною площею  0,0049 га – землі вулиць, набережних, площ, 
для розміщення та обслуговування КТП-245 (КВЦПЗ 14.02) за рахунок   
земель житлової та громадської забудови, що перебувають у запасі. 

6. Надати публічному акціонерному товариству “Кіровоградобленерго” 
дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки  по вул. Севастопольській, 6 в оренду строком на   49 років  
загальною площею  0,0330 га – землі вулиць, набережних, площ, для 
розміщення та обслуговування ЦРП (КВЦПЗ 14.02) за рахунок   земель 
житлової та громадської забудови, що перебувають у запасі. 

7. Надати публічному акціонерному товариству “Кіровоградобленерго” 
дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки  по вул. Великій Перспективній (біля будинку № 32/11) в оренду 
строком на   49 років  загальною площею  0,0030 га – землі трьох і більше 
поверхової житлової забудови, для розміщення та обслуговування 
трансформаторної підстанції (КВЦПЗ 14.02) за рахунок   земель житлової та 
громадської забудови, що перебувають у запасі. 

8. Надати публічному акціонерному товариству “Кіровоградобленерго” 
дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки  по вул. Тарана (біля будинку № 2-д) в оренду строком на   49 років  
загальною площею  0,0025 га – землі вулиць, набережних, площ, для 
розміщення та обслуговування ТП-10/0,4 кВ (КВЦПЗ 14.02) за рахунок   
земель житлової та громадської забудови, що перебувають у запасі. 

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

Міський голова           О.Саінсус 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гоувар 22 09 49 
 


