
 ПРОЄКТ № 3764  
 

УКРАЇНА 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від “_________” 2020 року                 №  ____      

 

Про передачу КІРОВОГРАДСЬКОМУ  

ОБЛАСНОМУ КРАЄЗНАВЧОМУ МУЗЕЮ 

у постійне користування земельної ділянки  

по вул. Кропивницького, 174 

 

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34 статті 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 4 Закону 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень», статтею 30 Закону України «Про землеустрій», статтями 12, 92, 116, 

126 Земельного кодексу України, розглянувши звернення Кіровоградському 

обласному краєзнавчому музею та технічну документацію із землеустрою щодо 

поділу та об’єднання земельних ділянок, Міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Припинити КІРОВОГРАДСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ КРАЄЗНАВЧОМУ 

МУЗЕЮ право постійного користування земельною ділянкою по  

вул. Кропивницького, 172/42 площею 0,1093 га для будівництва та 

обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування 

(кадастровий № 3510100000:36:321:0031) (державна реєстрація від 03.08.2015  

№ 23360018) та право постійного користування земельною ділянкою  

по вул. Кропивницького, 174 площею 0,1368 га для будівництва та 

обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування 

(кадастровий № 3510100000:36:321:0005) (державна реєстрація від 03.08.2015  

№ 23361582), у зв’язку з об’єднанням земельних ділянок. 

 2. Затвердити КІРОВОГРАДСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ КРАЄЗНАВЧОМУ 

МУЗЕЮ технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об’єднання 

земельних ділянок по вул. Кропивницького, 172/42 площею 0,1093 га та по вул. 

Кропивницького, 174 площею 0,1368 га для будівництва та обслуговування 

будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування. 

3. Об’єднати вищезазначені земельні ділянки в одну земельну ділянку 

загальною площею 0,2461 га по вул. Кропивницького, 172/42 (кадастровий  

№ 3510100000:36:321:0041) для будівництва та обслуговування будівель 

закладів культурно-просвітницького обслуговування. 

4. Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати за 

територіальною громадою міста Кропивницького в особі Міської ради  

міста Кропивницького право комунальної власності на земельну ділянку  

по вул. Кропивницького, 172/42 площею 0,2461 га (кадастровий  
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№ 3510100000:36:321:0041) для будівництва та обслуговування будівель 

закладів культурно-просвітницького обслуговування. 

5. Передати КІРОВОГРАДСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ КРАЄЗНАВЧОМУ 

МУЗЕЮ у постійне користування земельну ділянку по  

вул. Кропивницького, 172/42 (кадастровий № 3510100000:36:321:0041) 

загальною площею 0,2461 га (у тому числі по угіддях: 0,2461 га – землі під 

соціально-культурними об’єктами) для будівництва та обслуговування будівель 

закладів культурно-просвітницького обслуговування за рахунок земель 

житлової та громадської забудови, не наданих у власність або користування. 

6. КІРОВОГРАДСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ КРАЄЗНАВЧОМУ МУЗЕЮ 

зареєструвати право на земельну ділянку по вул. Кропивницького, 172/42, 

передану у постійне користування, згідно з чинним законодавством України. 

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 О. Мосіна.  

 

 

 

Міський голова       Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Дар’я Корець 22 09 49 



 Доопрацьовано 03.02.2020 

    ПРОЄКТ № 3764  

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від “_________” 2020 року                 №  ____      

 

Про передачу КІРОВОГРАДСЬКОМУ  

ОБЛАСНОМУ КРАЄЗНАВЧОМУ МУЗЕЮ 

у постійне користування земельної ділянки  

по вул. Кропивницького, 172/42 

 

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34 статті 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 4 Закону 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень», статтею 30 Закону України «Про землеустрій», статтями 12, 92, 116, 

126 Земельного кодексу України, розглянувши звернення Кіровоградському 

обласному краєзнавчому музею та технічну документацію із землеустрою щодо 

поділу та об’єднання земельних ділянок, Міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Припинити КІРОВОГРАДСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ КРАЄЗНАВЧОМУ 

МУЗЕЮ право постійного користування земельною ділянкою по  

вул. Кропивницького, 172/42 площею 0,1093 га для будівництва та 

обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування 

(кадастровий № 3510100000:36:321:0031) (державна реєстрація від 03.08.2015  

№ 23360018) та право постійного користування земельною ділянкою  

по вул. Кропивницького, 174 площею 0,1368 га для будівництва та 

обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування 

(кадастровий № 3510100000:36:321:0005) (державна реєстрація від 03.08.2015  

№ 23361582), у зв’язку з об’єднанням земельних ділянок. 

 2. Затвердити КІРОВОГРАДСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ КРАЄЗНАВЧОМУ 

МУЗЕЮ технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об’єднання 

земельних ділянок по вул. Кропивницького, 172/42 площею 0,1093 га та по вул. 

Кропивницького, 174 площею 0,1368 га для будівництва та обслуговування 

будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування. 

3. Об’єднати вищезазначені земельні ділянки в одну земельну ділянку 

загальною площею 0,2461 га по вул. Кропивницького, 172/42 (кадастровий  

№ 3510100000:36:321:0041) для будівництва та обслуговування будівель 

закладів культурно-просвітницького обслуговування. 

4. Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати за 

територіальною громадою міста Кропивницького в особі Міської ради  
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міста Кропивницького право комунальної власності на земельну ділянку  

по вул. Кропивницького, 172/42 площею 0,2461 га (кадастровий  

№ 3510100000:36:321:0041) для будівництва та обслуговування будівель 

закладів культурно-просвітницького обслуговування. 

5. Передати КІРОВОГРАДСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ КРАЄЗНАВЧОМУ 

МУЗЕЮ у постійне користування земельну ділянку по  

вул. Кропивницького, 172/42 (кадастровий № 3510100000:36:321:0041) 

загальною площею 0,2461 га (у тому числі по угіддях: 0,2461 га – землі під 

соціально-культурними об’єктами) для будівництва та обслуговування будівель 

закладів культурно-просвітницького обслуговування за рахунок земель 

житлової та громадської забудови, не наданих у власність або користування. 

6. КІРОВОГРАДСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ КРАЄЗНАВЧОМУ МУЗЕЮ 

зареєструвати право на земельну ділянку по вул. Кропивницького, 172/42, 

передану у постійне користування, згідно з чинним законодавством України. 

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 О. Мосіна.  

 

 

 

Міський голова       Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Дар’я Корець 22 09 49 



 Доопрацьовано 14.05.2020 

ПРОЄКТ № 3764  

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від “_________” 2020 року                 №  ____      

 

Про передачу КІРОВОГРАДСЬКОМУ  

ОБЛАСНОМУ КРАЄЗНАВЧОМУ МУЗЕЮ 

у постійне користування земельної ділянки  

по вул. Кропивницького, 172/42 

 

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34 статті 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 4 Закону 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень», статтею 30 Закону України «Про землеустрій», статтями 12, 92, 116, 

126 Земельного кодексу України, розглянувши звернення Кіровоградському 

обласному краєзнавчому музею та технічну документацію із землеустрою щодо 

поділу та об’єднання земельних ділянок, Міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Припинити КІРОВОГРАДСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ КРАЄЗНАВЧОМУ 

МУЗЕЮ право постійного користування земельною ділянкою по  

вул. Кропивницького, 172/42 площею 0,1093 га для будівництва та 

обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування 

(кадастровий № 3510100000:36:321:0031) (державна реєстрація від 03.08.2015  

№ 23360018) та право постійного користування земельною ділянкою  

по вул. Кропивницького, 174 площею 0,1368 га для будівництва та 

обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування 

(кадастровий № 3510100000:36:321:0005) (державна реєстрація від 03.08.2015  

№ 23361582). 

 

 2. Затвердити КІРОВОГРАДСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ КРАЄЗНАВЧОМУ 

МУЗЕЮ технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об’єднання 

земельних ділянок по вул. Кропивницького, 172/42 площею 0,1093 га та по вул. 

Кропивницького, 174 площею 0,1368 га для будівництва та обслуговування 

будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування. 

 

3. Об’єднати вищезазначені земельні ділянки в одну земельну ділянку 

загальною площею 0,2461 га по вул. Кропивницького, 172/42 (кадастровий  

№ 3510100000:36:321:0041) для будівництва та обслуговування будівель 

закладів культурно-просвітницького обслуговування. 
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4. Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати за 

територіальною громадою міста Кропивницького в особі Міської ради  

міста Кропивницького право комунальної власності на земельну ділянку  

по вул. Кропивницького, 172/42 площею 0,2461 га (кадастровий  

№ 3510100000:36:321:0041) для будівництва та обслуговування будівель 

закладів культурно-просвітницького обслуговування. 

 

5. Передати КІРОВОГРАДСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ КРАЄЗНАВЧОМУ 

МУЗЕЮ у постійне користування земельну ділянку по  

вул. Кропивницького, 172/42 (кадастровий № 3510100000:36:321:0041) 

загальною площею 0,2461 га (у тому числі по угіддях: 0,2461 га – землі під 

соціально-культурними об’єктами) для будівництва та обслуговування будівель 

закладів культурно-просвітницького обслуговування за рахунок земель 

житлової та громадської забудови, не наданих у власність або користування. 

 

6. КІРОВОГРАДСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ КРАЄЗНАВЧОМУ МУЗЕЮ 

зареєструвати право на земельну ділянку по вул. Кропивницького, 172/42, 

передану у постійне користування, згідно з чинним законодавством України. 

 

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 О.Мосіна.  

 

 

 

Міський голова       Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Дар’я Корець 22 09 49 


