
ПРОЕКТ № 1218 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від «___»__________ 2017 року                           №  ______ 
 

Про внесення змін до рішення  

Кіровоградської міської ради 

від 17.11.2016 № 677 
 

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34                

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,                    

статтею 50 Закону України «Про землеустрій», статтею 12 Земельного 

кодексу України та розглянувши звернення ПАТ «НСТУ», Кіровоградська 

міська рада 

В И Р І Ш И Л А: 
 

Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради  

від 17 листопада 2016 року № 677 «Про надання Національній телекомпанії 

України дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки по вул. Садовій, 88», а саме: в 

преамбулі та пункті 2 рішення слова «Національній телекомпанії України» 

замінити на слова «ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«НАЦІОНАЛЬНА СУСПІЛЬНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ УКРАЇНИ».  

 

 

 

Міський голова                                        А.Райкович  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Шевченко 22 09 49  



 
ПРОЕКТ № 688 

 

 

УКРАЇНА 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

П’ЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 17 листопада 2016 року         № 677 
 

Про надання Національній 
телекомпанії України дозволу на  
розроблення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення меж  
земельної ділянки по вул. Садовій, 88 
 

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34 статті 26                
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 120, 
126, 141 Земельного кодексу України, розглянувши звернення Національної 
телекомпанії України, Кіровоградська міська рада  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Припинити Кіровоградському технічному центру телебачення та 
радіомовлення право постійного користування землею (державний акт                       
серія КР № 00000152 зареєстрований в книзі записів державних актів на 
право постійного користування за № 700 від 16.09.1996) загальною  
площею 1,465 га по вул. Садовій, 88, виданий на підставі рішення виконкому 
Кіровоградської міської Ради народних депутатів від 13.10.1993 № 849 для 
розміщення бази центра. 

Земельну ділянку площею 1,465 га по вул. Садовій, 88 віднести до 
земель житлової та громадської забудови, не наданих у власність або 
користування. 

2. Надати Національній телекомпанії України дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в постійне користування по вул. Садовій, 88 загальною  
площею 1,465 га (у тому числі по угіддях: 1,465 га - землі під громадською 
забудовою) за рахунок земель житлової та громадської забудови для 
розміщення бази телекомпанії. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, 
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Грабенка О.В. 
 
Міський голова          А. Райкович 
 
Шевченко 22 09 49 


