
 

 
 

УКРАЇНА 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 24 квітня 2018 року             № 1601 
 
Про надання згоди на прийняття 
до комунальної власності територіальної 
громади м. Кропивницького земельних ділянок 
 

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34 статті 26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 96,   
пунктом 1 статтями 123, статтями 125, 126, 142 Земельного кодексу України, 
Законами України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень”, “Про землеустрій”, розглянувши заяви  
ПАТ “Ельворті” та ПАТ “Гідросила”, Міська рада міста Кропивницького 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Дати згоду на прийняття до комунальної власності територіальної 

громади м. Кропивницького земельних ділянок та зарахувати їх до земель 
комунальної власності, у зв’язку з добровільною відмовою: 

1.1. Публічного акціонерного товариства “Ельворті”  
площею 0,0632 га кадастровий номер 3510100000:20:165:0067 по вул. Євгена                            
Чикаленка, 1 для розміщення  виробничих приміщень; 

1.2. Публічного акціонерного товариства “Ельворті”  
площею 0,0452 га кадастровий номер 3510100000:20:165:0048 по вул. Євгена                            
Чикаленка, 1 для розміщення  виробничих приміщень; 

1.3. Публічного акціонерного товариства “Гідросила”  
площею 0,0400 га кадастровий номер 3510100000:14:117:0051 по  
вул. Братиславській, 3 для розміщення промислового об’єкту будівель. 

2. Укласти угоди про передачу права власності на земельні ділянки 
площею 0,0632 га кадастровий номер 3510100000:20:165:0067;  
площею 0,0452 га кадастровий номер 3510100000:20:165:0048 та  
площею 0,0400 га кадастровий номер 3510100000:14:117:0051. Угоди про 
передачу права власності на земельні ділянки підлягають нотаріальному 
посвідченню.  
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3. У зв’язку з добровільною відмовою припинити  право   власності   на  
земельні ділянки та зарахувати їх  до земель запасу, які не надані у власність 
та користування. 

4. Публічному акціонерному товариству “Ельворті” та Публічному 
акціонерному товариству “Гідросила” зареєструвати припинення права 
власності на земельні ділянки у встановленому законодавством порядку. 

5. Уповноважити заступника міського голови з  питань діяльності 
виконавчих органів ради Грабенка О.В. на підписання угод про передачу 
права власності на земельні ділянки. 

6. Надати Комунальному підприємству “Універсал-2005” дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 
постійне користування по вул. Євгена Чикаленка, 1 площею 0,0632 га;                         
вул. Євгена Чикаленка, 1 площею 0,0452 га та  вул. Братиславській, 3 
площею 0,0400 га для розміщення  та експлуатації об'єктів дорожнього 
сервісу за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення, що перебувають в запасі. 

7. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пидорич 22 09 49     


