
             
УКРАЇНА 

    
     КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
     

          П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 28 березня 2012 року               № 1464 
 
Про передачу Кіровоградському  
академічному обласному українському 
музично-драматичному театру 
ім. М.Л.Кропивницького земельної  
ділянки по вул. Дворцовій, 4 
 

Керуючись    статтями    142, 143    Конституції   України,  пунктом   34  
статті   26    Закону    України    “Про   місцеве    самоврядування   в  Україні”,  
статтями 12, 19, 92, 123, 126, 151 Земельного кодексу України, статтею 50 
Закону України   “Про землеустрій”,   розглянувши    звернення      
Кіровоградського академічного   обласного    українського    музично-
драматичного театру ім. М.Л.Кропивницького, Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 
 1. Внести зміни до пункту 1 рішення Кіровоградської міської ради      
від 30 червня 2011 року № 696 "Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Леніна, 4", а саме 
слова "площею 0,885 га по вул. Дворцовій, 4 для розміщення музично-
драматичного театру за рахунок земельної ділянки, наданої у постійне 
користування, площею    0,4845 га за рахунок земель житлової та громадської 
забудови, що перебувають у запасі, площею 0,4005 га" замінити на слова 
"для розміщення музично-драматичного театру за рахунок земель житлової 
та громадської забудови загальною площею 1,2506 га, з них: площею     
0,4845 га, наданих у постійне користування, площею 0,7661 га, що 
перебувають у запасі". 

2. Затвердити Кіровоградському академічному обласному українському 
музично-драматичному театру ім. М.Л.Кропивницького проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки по вул. Дворцовій, 4  у постійне 
користування для розміщення музично-драматичного театру загальною 
площею 1,2506 га та акт визначення розміру збитків для відшкодування 
власникам землі та землекористувачам, пов’язаних із вилученням земельної 
ділянки. 
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3. Припинити Кіровоградському обласному українському музично-

драматичному театру ім. М.Л.Кропивницького право постійного 
користування земельною ділянкою площею 4845,2 кв. м по вул. Леніна, 4, 
надане на підставі рішення Кіровоградської міської ради від 24.07.03 № 336 
для розміщення театру. 

4. Передати Кіровоградському академічному обласному    українському 
музично-драматичному театру ім. М.Л.Кропивницького у постійне 
користування земельну ділянку по вул. Дворцовій, 4 загальною площею       
1,2506 га – землі громадського призначення, для розміщення  музично-
драматичного театру  за рахунок земель житлової та громадської забудови. 
 Визначити категорію земель вищезазначеної земельної ділянки як землі 
історико-культурного призначення. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань архітектури, будівництва, регулювання 
земельних відносин та реклами та першого заступника міського голови 
Дзядуха В.О. 
 

 
Міський голова         О.Саінсус 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гоувар 
22-09-49 
 


