
ПРОЄКТ № 707  

 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА  

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

від «___» ________ 2021 року       № _____ 

 

Про передачу Комунальному підприємству 

«Універсал 2005» Кропивницької міської ради» 

у постійне користування земельної ділянки  

на площі Героїв Майдану 

 

Керуючись статтею 144 Конституції України, статтями 12, 19, 41, 123, 

186 Земельного кодексу України, пунктом 34 статті 26 Закону України  

«Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 50 Закону України  

«Про землеустрій», Законами України «Про державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про Державний земельний кадастр», 

враховуючи рішення Кропивницької міської ради від 25.03.2021 № 202 «Про 

надання КП «УНІВЕРСАЛ 2005» КМР» дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на площі Героїв Майдану», 

Кропивницька міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити комунальному підприємству «Універсал 2005» 

Кропивницької міської ради» проєкт землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у постійне користування загальною площею 0,7700 га з цільовим 

призначенням відповідно до КВЦПЗ - К.18.00 - землі загального користування 

(землі будь-якої категорії, які використовуються як майдани, вулиці, проїзди, 

шляхи, громадські пасовища, сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені зони, 

сквери, бульвари, водні об'єкти загального користування, а також інші землі, 

якщо рішенням відповідного органу державної влади чи місцевого 

самоврядування їх віднесено до земель загального користування)  

(вид використання - для розміщення площі Героїв Майдану). 
 

2. Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати за 

Кропивницькою міською територіальною громадою в особі Кропивницької 

міської ради право комунальної власності на земельну ділянку загальною 

площею 0,7700 га (кадастровий № 3510100000:29:241:0005) з цільовим 

призначенням відповідно до КВЦПЗ - К.18.00 - землі загального користування 

(землі будь-якої категорії, які використовуються як майдани, вулиці, проїзди, 

шляхи, громадські пасовища, сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені зони, 

сквери, бульвари, водні об'єкти загального користування, а також інші землі, 

якщо рішенням відповідного органу державної влади чи місцевого 

самоврядування їх віднесено до земель загального користування)  

(вид використання - для розміщення площі Героїв Майдану). 
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3. Передати комунальному підприємству «Універсал 2005» 

Кропивницької міської ради» у постійне користування земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:23:141:0005) загальною площею 0,7700 га (у тому 

числі по угіддях: 0,7700 га – землі, які використовуються для відпочинку та 

оздоровлення) з цільовим призначенням відповідно до КВЦПЗ - К.18.00 - землі 

загального користування (землі будь-якої категорії, які використовуються як 

майдани, вулиці, проїзди, шляхи, громадські пасовища, сіножаті, набережні, 

пляжі, парки, зелені зони, сквери, бульвари, водні об'єкти загального 

користування, а також інші землі, якщо рішенням відповідного органу 

державної влади чи місцевого самоврядування їх віднесено до земель 

загального користування) (вид використання - для розміщення площі Героїв 

Майдану) за рахунок земель рекреаційного призначення. 

 

4. Комунальному підприємству «Універсал 2005» Кропивницької міської 

ради» зареєструвати право на земельну ділянку на площі Героїв Майдану 

передану у постійне користування, згідно з чинним законодавством України. 

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань екології, земельних відносин та комунальної власності та 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

О.Мосіна. 

 

 

 

Міський голова                Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дар’я Корець 35 83 56 
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