
                        
УКРАЇНА 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
     

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 24 квітня 2012 року                  № 1611 
 

Про передачу кооперативу  
“Автолюбитель № 3” земельної 
ділянки по вул. Сакко і Ванцетті, 45-а 
 

Керуючись статтями 142, 143 Конституції України, пунктом 34          
статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,          
статтею 50 Закону України “Про землеустрій”, статтями 12, 19, 42, 151 
Земельного кодексу України, розглянувши звернення кооперативу 
“Автолюбитель № 3”, Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 1. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 30 червня 
2011 року № 681 “Про надання кооперативу “Автолюбителів № 3” дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки”, а саме 
в пункті 1 площу “1,78 га” замінити на площу “1,9904 га”. 

2. Затвердити кооперативу “Автолюбитель № 3” проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність загальною площею 1,9904 га по 
вул. Сакко і Ванцетті, 45-а для розміщення обслуговуючого гаражного 
кооперативу “Автолюбитель № 3” та акт визначення розміру збитків для 
відшкодування власникам землі та землекористувачам, пов’язаних із 
вилученням земельної ділянки. 
 2. Передати кооперативу “Автолюбитель № 3” у власність земельну 
ділянку загальною площею 1,9761 га – інші землі, які використовуються для 
транспорту та зв’язку, по вул. Сакко і Ванцетті, 45-а (ділянка № 1) для 
розміщення обслуговуючого гаражного кооперативу “Автолюбитель № 3” за 
рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення. 
  3. Передати кооперативу “Автолюбитель № 3” у власність земельну 
ділянку загальною площею 0,0143 га – інші землі, які використовуються для 
транспорту та зв’язку, по вул. Сакко і Ванцетті, 45-а (ділянка № 2) для 
розміщення обслуговуючого гаражного кооперативу “Автолюбитель № 3” за 
рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення. 

4. 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 


