
ПРОЄКТ № 1365 

  

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА  

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

від «___»_________ 2022 року        № ___ 

 

Про припинення НЕК «УКРЕНЕРГО» права  

постійного користування земельною ділянкою  

по Студентському бульвару, 15  

 

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 НЕК «УКРЕНЕРГО»,  

Кропивницька міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Припинити приватному акціонерному товариству «Національна 

енергетична компанія «УКРЕНЕРГО» право постійного користування землею 

(державний акт на право постійного користування земельною ділянкою  

серії ЯЯ № 162602 зареєстрований в Книзі записів державних актів на право 

власності на землю та на право постійного користування землею, договорів 

оренди землі за № 09 від 27.08.2007) загальною площею 0,0650 га (649,95 кв.м) 

по Студентському бульвару, 15 (кадастровий № 3510100000:28:185:0013), 

виданий на підставі рішення Кіровоградської міської ради від 27.12.2005  

№ 1632 для розміщення адміністративної будівлі, у зв’язку з добровільною 

відмовою землекористувача. 

 

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 № 1365 

«Про припинення НЕК «УКРЕНЕРГО» права постійного користування земельною 

ділянкою по Студентському бульвару, 15» 
 

Заявник НЕК «УКРЕНЕРГО» 

Відомості про земельну ділянку Кадастровий № 3510100000:28:185:0013 (дані не 

внесено в ДЗК) 

Місце розташування (адреса) Студентський бульвар, 15 

Площа, га 0,0650 га 

Вид користування постійне 

Цільове призначення  для розміщення адміністративної будівлі 

Наявність нерухомого майна 1/25 частина майна - державне 

Результат розгляду/пропозиції 

постійної комісії Кропивницької 

міської ради з питань екології, 

земельних відносин та 

комунальної власності 

Пропонується на розгляд постійної комісії міської ради 

з питань екології, земельних відносин та комунальної 

власності та сесії Кропивницької міської ради 

 

 Мета прийняття рішення 

 Припинення права постійного користування земельною ділянкою у зв’язку з 

добровільною відмовою та передачі державного майна з балансу НЕК «УКРЕНЕРГО»  

на баланс Державної інспекції енергетичного нагляду України. 
 

 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  
 

 



 

 
 



 


