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КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА  

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

від «___»_________ 2022 року        № ___ 
 
Про припинення ПВКФ «ЖЕМЧУГ» права  
постійного користування земельною ділянкою  
по Маловиськівському шосе, 10 км 
 

Керуючись статтею 144 Конституції України, статтями 12, 93, 120, 126 

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

місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву ПВКФ «ЖЕМЧУГ»,  
Кропивницька міська рада  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Припинити приватній виробничо-комерційній фірмі «ЖЕМЧУГ»  
право постійного користування землею (державний акт на право постійного 

користування землею серії ІІ – КР № 000812 зареєстрований в Книзі записів 

державних актів на право постійного користування землею за № 620  
від 31.05.1996) загальною площею 0,3000 га по Маловиськівському шосе,  
10 км, виданий на підставі рішення виконкому Кіровоградської міської Ради 

народних депутатів від 22.05.1996 № 319 для розміщення виробничої бази, у 
зв’язку з добровільною відмовою землекористувача. 

Земельну ділянку площею 0,3000 га по Маловиськівському шосе, 10 км 
віднести до земель запасу. 

 
2. 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. 
 
 
 
Секретар міської ради      Олег КОЛЮКА 
 
 
 
 
 
 
Дар’я Корець 35 83 56 



 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення Кропивницької міської ради № 3919 
«Про припинення ПВКФ «ЖЕМЧУГ» права постійного користування земельною 

ділянкою по Маловиськівському шосе, 10 км» 
 

Заявник ПВКФ «ЖЕМЧУГ» 
Відомості про земельну ділянку Не сформована 
Місце розташування (адреса) Маловиськівське шосе, 10 км 
Площа, га 0,3000 га 
Вид користування постійне 
Цільове призначення  Для розміщення виробничої бази 
Наявність нерухомого майна вільна 
Результат розгляду/пропозиції 

постійної комісії Кропивницької 

міської ради з питань екології, 

земельних відносин та 

комунальної власності 

Пропонується на розгляд постійної комісії 

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

 

 Мета прийняття рішення 
 Припинення права постійного користування земельною ділянкою у зв’язку з 

добровільною відмовою. 
 

 Посилання на законодавство  
 Відповідно до пункту «а» статті 141 Земельного кодексу України, підставами 

припинення права користування земельною ділянкою є добровільна відмова від права 

користування земельною ділянкою. 
 
 

Начальник управління        Роман ЛУНГОЛ  
 

 



 



 


