
ПРОЄКТ № 4072 
 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

від «__» ________ 2020 року         № ______ 

 

Про визнання таким, що втратило  

чинність рішення міської ради  

від 29.01.2014 № 2844 

 

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34 статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши клопотання 

КП «Ринково-побутові послуги» Міської ради міста Кропивницького,  

Міська рада міста Кропивницького 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради  

від 29.01.2014 № 2844 «Про надання КП “Ринково-побутові послуги” 

Кіровоградської міської ради” дозволу на розроблення проекту  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Генерала Жадова  

(біля будинку № 20, корп. 2). 

 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 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Дар’я Корець 22 09 49 



УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ТРИДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 29 січня 2014 року                      № 2844 
 
Про надання КП “Ринково-побутові послуги”  
Кіровоградської міської ради” 
дозволу на розроблення  проекту  
землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки по вул. Генерала Жадова  
(біля будинку № 20, корп. 2) 
 

Керуючись статтями 142, 143 Конституції України, пунктом 34          
статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,                
статтею 50 Закону України “Про землеустрій”, статтями 12, 19, 124, 134 
Земельного кодексу України, розглянувши звернення КП “Ринково-побутові 
послуги” Кіровоградської міської ради”, Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Надати комунальному підприємству “Ринково-побутові послуги” 
Кіровоградської міської ради” дозвіл на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  по вул. Генерала Жадова (біля будинку 
№ 20, корп. 2) в оренду (з правом суборенди) строком на 49 років загальною 
площею 0,0350 га – землі трьох і більше поверхової житлової забудови, для 
розміщення соціального магазину (КВЦПЗ 03.07) за рахунок земель житлової 
та громадської забудови, що перебувають у запасі. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань архітектури, будівництва та регулювання 
земельних відносин та першого заступника міського голови Каніщева В.М. 
 
 
 

Міський голова           О.Саінсус 
 
 
 
 
 
 
Павловська 22 09 49 


