
 

 ПРОЄКТ № 1529 

 
 

      КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

від «____» _________ 2023 року       № _____ 
 

Про надання Виконавчому комітету  

Подільської районної у місті Кропивницькому ради  

дозволу на розроблення проєкту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки  

між вулицями Чугуєвська та Олімпійська 
 

Керуючись статтею 144 Конституції України, статтями 12, 19, 50, 51, 52, 

92, 123 Земельного кодексу України, пунктом 34 статті 26 Закону України  

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Виконавчого 

комітету Кіровоградської міської ради народних депутатів від 19.04.1988 р.  

№ 290 та розглянувши заяву Виконавчого комітету Подільської районної  

у місті Кропивницькому ради, Кропивницька міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Надати Виконавчому комітету Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в постійне користування, яка розташована  

між вулицями Чугуєвська та Олімпійська орієнтовною площею 0,6400 га, для 

збереження, використання та відтворення зелених зон і зелених насаджень  

(КВЦПЗ - 07.06) за рахунок земель рекреаційного призначення. 

 

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 № 1529 

«Про надання Виконавчому комітету Подільської районної у місті Кропивницькому 

ради дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

між вулицями Чугуєвська та Олімпійська» 

Заявник Виконавчий комітет Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради 

Відомості про земельну ділянку рішенням Виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради народних депутатів від 19.04.1988 р.  

№ 290 кладовище закрито 

Місце розташування (адреса) між вулицями Чугуєвська та Олімпійська 

Орієнтовна площа, га 0,6400 га 

Вид користування постійне 

Цільове призначення  для збереження, використання та відтворення зелених 

зон і зелених насаджень 

Результат розгляду управлінням 

містобудування та архітектури 

КС-5 – комунально-складська зона 5 класу санітарної 

класифікації, санітарно-захисна зона кладовищ 

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 

 Виділення земельної ділянки з метою облаштування, збереження, використання та 

відтворення зелених зон і зелених насаджень  
 

 Посилання на законодавство  
 Відповідно до пункту а) частини 2 статті 92 Земельного кодексу України, права 

постійного користування земельною ділянкою із земель державної та комунальної власності 

набувають підприємства, установи та організації, що належать до державної та комунальної 

власності. 
 

Начальник управління        Роман ЛУНГОЛ 

 



 



 


