
ПРОЄКТ № 3441 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від “___”_______ 2019 року                                                          № _______ 

 

Про надання ТОВ “КСП-ГРУП” дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду 

по вул. Аджамській (біля земельної ділянки з 

кадастровим № 3522580900:02:000:8102) 

 

Керуючись статтею 144 Конституції України, cтаттями 12, 19, 93,  

Земельного кодексу України, пунктом 34 статті 26 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 50 Закону України 

“Про землеустрій”, розглянувши заяву ТОВ “КСП-ГРУП”, Міська рада міста 

Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати товариству з обмеженою відповідальністю “КСП-ГРУП” дозвіл 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду, по вул. Аджамській (біля земельної ділянки з кадастровим 

№ 3522580900:02:000:8102) орієнтовною площею 0,3278 га для розміщення та 

експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних 

операцій (вид використання — для розміщення майданчика для паркування 

службових та приватних легкових автомобілів) за рахунок земель 

промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення. 

2. 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 

О.Мосіна. 

 

 

 

Міський голова                                                                       Андрій РАЙКОВИЧ  

 
Марія Матушек 32 29 74 



ДООПРАЦЬОВАНО 21.11.2019 ПРОЄКТ № 3441 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від “___”_______ 2019 року                                                          № _______ 

 

Про надання ТОВ “КСП-ГРУП” дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду 

по вул. Аджамській (біля земельної ділянки з 

кадастровим № 3522580900:02:000:8102) 

 

Керуючись статтею 144 Конституції України, cтаттями 12, 19, 93, 123, 124 

Земельного кодексу України, пунктом 34 статті 26 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 50 Закону України 

“Про землеустрій”, розглянувши заяву ТОВ “КСП-ГРУП”, Міська рада міста 

Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати товариству з обмеженою відповідальністю “КСП-ГРУП” дозвіл 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду, по вул. Аджамській (біля земельної ділянки з кадастровим 

№ 3522580900:02:000:8102) орієнтовною площею 0,3278 га для розміщення та 

експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 

господарства (вид використання – для обслуговування об’єктів 

транспортної інфраструктури (крім об’єктів дорожнього сервісу)) за 

рахунок земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення. 

2. 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 

О.Мосіна. 

 

 

 

Міський голова                                                                       Андрій РАЙКОВИЧ  

 
Марія Матушек 32 29 74 


