
ПРОЕКТ № 2966 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

від «___» _______ 2019 року        № ___ 

 

Про внесення змін до рішення  

міської ради від 28.03.2012 № 1465 

 

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34 статті 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 19, 92, 

134 Земельного кодексу України, статтею 50 Закону України                              

«Про землеустрій», розглянувши звернення Комунального підприємства по 

управлінню будинками Кіровоградської обласної ради, Міська рада  

міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

Внести зміни до п. 2 рішення міської ради від 28.03.2012 № 1465  

«Про передачу КП по управлінню будинками Кіровоградської обласної ради 

земельних ділянок», а саме: площу земельної ділянки 0,0801 га замінити на 

площу 0,0770 га (кадастровий № 3510100000:29:254:0017), у зв’язку з 

відмовою від частини земельної ділянки площею 0,0030 га (кадастровий  

№ 3510100000:29:254:0016). 

 

 

 

Міський голова         А. РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дар’я Шевченко 22 09 49 



      УКРАЇНА 
 

     КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
              

                  Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 28 березня 2012 року               № 1465 
 

Про передачу КП по управлінню 

будинками Кіровоградської обласної 

ради земельних ділянок 
 

Керуючись статтями 142, 143 Конституції України, пунктом 34                    

статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,     

статтями 12, 19, 92, 120, 126 Земельного кодексу України, статтею 50 Закону 

України “Про землеустрій”, розглянувши звернення КП по управлінню 

будинками Кіровоградської обласної ради та Кіровоградської обласної ради, 

Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Припинити Кіровоградській обласній раді право постійного 

користування земельною ділянкою площею 0,0801 га по вул. Дзержинського 

(між будинками № 78 та № 82), надане на підставі рішень Кіровоградської 

міської ради від 08.12.05 № 1592 та від 04.07.06 № 48 для розміщення 

автостоянки, у зв'язку з передачею нерухомого майна на баланс іншій 

структурі. 

2. Передати комунальному підприємству по управлінню будинками 

Кіровоградської обласної ради у постійне користування земельну ділянку 

площею 0,0801 га – інші землі, які використовуються для транспорту та 

зв'язку, по вул. Дзержинського (між будинками № 78 та № 82) для 

розміщення автостоянки за рахунок земель промисловості, транспорту, 

зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

3. Припинити спільній власності територіальних громад сіл, селищ і 

міст області в управлінні обласної ради право постійного користування 

земельною ділянкою загальною площею 1,1501 га за адресами:  

площа Кірова, 1, вул. Луначарського, 29/32, вул. Дзержинського, 53-а,  

вул. Леніна, 32/29, надане на підставі рішення Кіровоградської міської ради 

від 17.09.99 № 332 для розміщення цілої адміністративної будівлі, у зв'язку з 

передачею нерухомого майна на баланс іншій структурі. 

4. Передати комунальному підприємству по управлінню будинками 

Кіровоградської обласної ради у постійне користування земельну ділянку 

загальною площею 1,1501 га за адресами: площа Кірова, 1, вул. В'ячеслава 

Чорновола, 29/32, вул. Дзержинського, 53-а, вул. Дворцова, 32/2 для 

розміщення цілої адміністративної будівлі за рахунок земель житлової та 

громадської забудови. 

5. 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 
Гоувар 22-09-49 



Доопрацьовано 01.10.2020 

ПРОЕКТ № 2966 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

від «___» _______ 2020 року        № ___ 

 

Про внесення змін до рішення  

міської ради від 28.03.2012 № 1465 

 

Керуючись статтею 144 Конституції України, статтями 12, 19, 92 

Земельного кодексу України, пунктом 34 статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статтею 50 Закону України  

«Про землеустрій», розглянувши звернення Комунального підприємства по 

управлінню будинками Кіровоградської обласної ради, Міська рада  

міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

Внести зміни до п. 2 рішення міської ради від 28.03.2012 № 1465  

«Про передачу КП по управлінню будинками Кіровоградської обласної ради 

земельних ділянок», а саме: площу земельної ділянки 0,0801 га замінити на 

площу 0,0770 га (кадастровий № 3510100000:29:254:0017), у зв’язку з 

відмовою від частини земельної ділянки площею 0,0030 га (кадастровий  

№ 3510100000:29:254:0016). 

 

 

 

Міський голова         А. РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Дар’я Корець 35 83 56 


