
УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СОРОК ДРУГА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 14 листопада 2014 року              № 3683 
 
Про передачу  
ОКВП «Дніпро-Кіровоград» в  
постійне користування земельних  
ділянок по м. Кіровограду 

 
Керуючись статтями 142, 143 Конституції України,  пунктом 34     

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,          
статтями 12, 39, 93, 122, 123, 134, 186, 186-1 Земельного кодексу України, 
Податковим кодексом України, вимогами Законів України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної 
та комунальної власності», «Про оренду землі», «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про Державний земельний 
кадастр», розглянувши клопотання ОКВП «Дніпро-Кіровоград» та проекти 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок, Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити обласному комунальному виробничому підприємству 
«Дніпро-Кіровоград» проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по вул. Хабаровській, 5-а у постійне користування для розміщення об’єктів 
інфраструктури обласного комунального виробничого підприємства «Дніпро-
Кіровоград» (КВЦПЗ 11.04) загальною площею 0,0062 га.  

2. Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати за 
територіальною громадою міста Кіровограда в особі Кіровоградської міської 
ради право комунальної власності на земельну ділянку (кадастровий               
№ 3510100000:42:370:0048) площею 0,0062 га по вул. Хабаровській, 5-а для 
розміщення об’єктів інфраструктури. 

3. Передати обласному комунальному виробничому підприємству 
«Дніпро-Кіровоград» із земель комунальної власності в постійне 
користування земельну ділянку (кадастровий                                                      
№ 3510100000:42:370:0048) по вул. Хабаровській, 5-а в постійне користування 
загальною площею 0,0062 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для водозабезпечення та очищення стічних вод, для 
розміщення об’єктів інфраструктури обласного комунального виробничого 
підприємства «Дніпро-Кіровоград» (КВЦПЗ 11.04) за рахунок земель 
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промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 

Встановити для земельної ділянки площею 0,0062 га по                      
вул. Хабаровській, 5-а: 

категорію земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення; 

склад угідь – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для водозабезпечення та очищення стічних вод. 

4. Затвердити обласному комунальному виробничому підприємству 
«Дніпро-Кіровоград» проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по вул. Пожарського, 3-а у постійне користування для розміщення об’єктів 
інфраструктури обласного комунального виробничого підприємства «Дніпро-
Кіровоград» (КВЦПЗ 11.04) загальною площею 0,0084 га.  

5. Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати за 
територіальною громадою міста Кіровограда в особі Кіровоградської міської 
ради право комунальної власності на земельну ділянку (кадастровий                     
№ 3510100000:34:282:0024) площею 0,0084 га по вул. Пожарського, 3-а для 
розміщення об’єктів інфраструктури. 

6. Передати обласному комунальному виробничому підприємству 
«Дніпро-Кіровоград» із земель комунальної власності в постійне 
користування земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:34:282:0024) по 
вул. Пожарського, 3-а в постійне користування загальною площею 0,0084 га – 
землі, які використовуються для технічної інфраструктури, для 
водозабезпечення та очищення стічних вод, для розміщення об’єктів 
інфраструктури обласного комунального виробничого підприємства «Дніпро-
Кіровоград» (КВЦПЗ 11.04) за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

Встановити для земельної ділянки площею 0,0084 га по                      
вул. Пожарського, 3-а: 

категорію земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення; 

склад угідь – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для водозабезпечення та очищення стічних вод. 

7. Затвердити обласному комунальному виробничому підприємству 
«Дніпро-Кіровоград» проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по вул. Чернишевського, 163-а у постійне користування для розміщення 
об’єктів інфраструктури обласного комунального виробничого підприємства 
«Дніпро-Кіровоград» (КВЦПЗ 11.04) загальною площею 0,0257 га.  

8. Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати за 
територіальною громадою міста Кіровограда в особі Кіровоградської міської 
ради право комунальної власності на земельну ділянку (кадастровий                 
№ 3510100000:45:404:0085) площею 0,0257 га по вул. Чернишевського, 163-а 
для розміщення об’єктів інфраструктури. 

9. Передати обласному комунальному виробничому підприємству 
«Дніпро-Кіровоград» із земель комунальної власності в постійне 
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користування земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:45:404:0085) по 
вул. Чернишевського, 163-а в постійне користування загальною                   
площею 0,0257 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для водозабезпечення та очищення стічних вод, для 
розміщення об’єктів інфраструктури обласного комунального виробничого 
підприємства «Дніпро-Кіровоград» (КВЦПЗ 11.04) за рахунок земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 

Встановити для земельної ділянки площею 0,0257 га по                      
вул. Чернишевського, 163-а: 

категорію земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення; 

склад угідь – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для водозабезпечення та очищення стічних вод. 

10. Затвердити обласному комунальному виробничому підприємству 
«Дніпро-Кіровоград» проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по вул. Родниковій, 79-б у постійне користування для розміщення об’єктів 
інфраструктури обласного комунального виробничого підприємства «Дніпро-
Кіровоград» (КВЦПЗ 11.04) загальною площею 0,0136 га.  

11. Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати 
за територіальною громадою міста Кіровограда в особі Кіровоградської 
міської ради право комунальної власності на земельну ділянку (кадастровий 
№ 3510100000:27:182:0021) площею 0,0136 га по вул. Родниковій, 79-б для 
розміщення об’єктів інфраструктури. 

12. Передати обласному комунальному виробничому підприємству 
«Дніпро-Кіровоград» із земель комунальної власності в постійне 
користування земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:27:182:0021) по 
вул. Родниковій, 79-б в постійне користування загальною площею 0,0136 га – 
землі, які використовуються для технічної інфраструктури, для 
водозабезпечення та очищення стічних вод, для розміщення об’єктів 
інфраструктури обласного комунального виробничого підприємства «Дніпро-
Кіровоград» (КВЦПЗ 11.04) за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

Встановити для земельної ділянки площею 0,0136 га по                      
вул. Родниковій, 79-б: 

категорію земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення; 

склад угідь – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для водозабезпечення та очищення стічних вод. 

13. Затвердити обласному комунальному виробничому підприємству 
«Дніпро-Кіровоград» проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по вул. Колодязній, 44-б у постійне користування для розміщення об’єктів 
інфраструктури обласного комунального виробничого підприємства «Дніпро-
Кіровоград» (КВЦПЗ 11.04) загальною площею 0,0115 га.  



 4 

14. Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати 
за територіальною громадою міста Кіровограда в особі Кіровоградської 
міської ради право комунальної власності на земельну ділянку (кадастровий 
№ 3510100000:31:197:0024) площею 0,0115 га по вул. Колодязній, 44-б для 
розміщення об’єктів інфраструктури. 

15. Передати обласному комунальному виробничому підприємству 
«Дніпро-Кіровоград» із земель комунальної власності в постійне 
користування земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:31:197:0024) по 
вул. Колодязній, 44-б в постійне користування загальною площею 0,0115 га – 
землі, які використовуються для технічної інфраструктури, для 
водозабезпечення та очищення стічних вод, для розміщення об’єктів 
інфраструктури обласного комунального виробничого підприємства «Дніпро-
Кіровоград» (КВЦПЗ 11.04) за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

Встановити для земельної ділянки площею 0,0115  га по                      
вул. Колодязній, 44-б: 

категорію земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення; 

склад угідь – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для водозабезпечення та очищення стічних вод. 

16. Затвердити обласному комунальному виробничому підприємству 
«Дніпро-Кіровоград» проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по вул. Васнецова, 2-а у постійне користування для розміщення об’єктів 
інфраструктури обласного комунального виробничого підприємства «Дніпро-
Кіровоград» (КВЦПЗ 11.04) загальною площею 0,2375 га.  

17. Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати 
за територіальною громадою міста Кіровограда в особі Кіровоградської 
міської ради право комунальної власності на земельну ділянку (кадастровий 
№ 3510100000:25:156:0079) площею 0,2375 га по вул. Васнецова, 2-а для 
розміщення об’єктів інфраструктури. 

18. Передати обласному комунальному виробничому підприємству 
«Дніпро-Кіровоград» із земель комунальної власності в постійне 
користування земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:25:156:0079) по 
вул. Васнецова, 2-а в постійне користування загальною площею 0,2375 га – 
землі, які використовуються для технічної інфраструктури, для 
водозабезпечення та очищення стічних вод, для розміщення об’єктів 
інфраструктури обласного комунального виробничого підприємства «Дніпро-
Кіровоград» (КВЦПЗ 11.04) за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

Встановити для земельної ділянки площею 0,2375 га по                      
вул. Васнецова, 2-а: 

категорію земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики оборони та іншого призначення; 

склад угідь – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для водозабезпечення та очищення стічних вод. 
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19. Затвердити обласному комунальному виробничому підприємству 
«Дніпро-Кіровоград» проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по вул. Героїв Сталінграда, 38-б у постійне користування для розміщення 
об’єктів інфраструктури обласного комунального виробничого підприємства 
«Дніпро-Кіровоград» (КВЦПЗ 11.04) загальною площею 0,0946 га.  

20. Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати 
за територіальною громадою міста Кіровограда в особі Кіровоградської 
міської ради право комунальної власності на земельну ділянку (кадастровий 
№ 3510100000:37:335:0082) площею 0,0946 га по вул. Героїв Сталінграда, 38-б 
для розміщення об’єктів інфраструктури. 

21. Передати обласному комунальному виробничому підприємству 
«Дніпро-Кіровоград» із земель комунальної власності в постійне 
користування земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:37:335:0082) по 
вул. Героїв Сталінграда, 38-б в постійне користування загальною                
площею 0,0946 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для водозабезпечення та очищення стічних вод, для 
розміщення об’єктів інфраструктури обласного комунального виробничого 
підприємства «Дніпро-Кіровоград» (КВЦПЗ 11.04) за рахунок земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 

Встановити для земельної ділянки площею 0,0946 га по                      
вул. Героїв Сталінграда, 38-б: 

категорію земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення; 

склад угідь – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для водозабезпечення та очищення стічних вод. 

22. Затвердити обласному комунальному виробничому підприємству 
«Дніпро-Кіровоград» проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по вул. Короленка, 64-а у постійне користування для розміщення об’єктів 
інфраструктури обласного комунального виробничого підприємства «Дніпро-
Кіровоград» (КВЦПЗ 11.04) загальною площею 0,1506 га.  

23. Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати 
за територіальною громадою міста Кіровограда в особі Кіровоградської 
міської ради право комунальної власності на земельну ділянку (кадастровий 
№ 3510100000:06:047:0231) площею 0,1506 га по вул. Короленка, 64-а для 
розміщення об’єктів інфраструктури. 

24. Передати обласному комунальному виробничому підприємству 
«Дніпро-Кіровоград» із земель комунальної власності в постійне 
користування земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:06:047:0231) по 
вул. Короленка, 64-а в постійне користування загальною площею 0,1506 га – 
землі, які використовуються для технічної інфраструктури, для 
водозабезпечення та очищення стічних вод, для розміщення об’єктів 
інфраструктури обласного комунального виробничого підприємства «Дніпро-
Кіровоград» (КВЦПЗ 11.04) за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 
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Встановити для земельної ділянки площею 0,1506 га по                      
вул. Короленка, 64-а: 

категорію земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку енергетики 
оборони та іншого призначення; 

склад угідь – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для водозабезпечення та очищення стічних вод. 

25. Затвердити обласному комунальному виробничому підприємству 
«Дніпро-Кіровоград» проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по вул. Глинки, 1-а у постійне користування для розміщення об’єктів 
інфраструктури обласного комунального виробничого підприємства «Дніпро-
Кіровоград» (КВЦПЗ 11.04) загальною площею 0,0047 га.  

26. Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати 
за територіальною громадою міста Кіровограда в особі Кіровоградської 
міської ради право комунальної власності на земельну ділянку (кадастровий 
№ 3510100000:33:301:0084) площею 0,0047 га по вул. Глинки, 1-а для 
розміщення об’єктів інфраструктури. 

27. Передати обласному комунальному виробничому підприємству 
«Дніпро-Кіровоград» із земель комунальної власності в постійне 
користування земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:33:301:0084) по 
вул. Глинки, 1-а в постійне користування загальною площею 0,0047 га – землі, 
які використовуються для технічної інфраструктури, для водозабезпечення та 
очищення стічних вод, для розміщення об’єктів інфраструктури обласного 
комунального виробничого підприємства «Дніпро-Кіровоград»  
(КВЦПЗ 11.04) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення. 

Встановити для земельної ділянки площею 0,0047 га по  
вул. Глинки, 1-а: 

категорію земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення; 

склад угідь – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для водозабезпечення та очищення стічних вод. 

28. Затвердити обласному комунальному виробничому підприємству 
«Дніпро-Кіровоград» проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по вул. Генерала Жадова, 21-в у постійне користування для розміщення 
об’єктів інфраструктури обласного комунального виробничого підприємства 
«Дніпро-Кіровоград» (КВЦПЗ 11.04) загальною площею 0,0121 га.  

29. Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати 
за територіальною громадою міста Кіровограда в особі Кіровоградської 
міської ради право комунальної власності на земельну ділянку (кадастровий 
№ 3510100000:37:329:0119) площею 0,0121 га по вул. Генерала Жадова, 21-в 
для розміщення об’єктів інфраструктури. 

30. Передати обласному комунальному виробничому підприємству 
«Дніпро-Кіровоград» із земель комунальної власності в постійне 
користування земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:37:329:0119) по 
вул. Генерала Жадова, 21-в в постійне користування загальною                  
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площею 0,0121 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для водозабезпечення та очищення стічних вод, для 
розміщення об’єктів інфраструктури обласного комунального виробничого 
підприємства «Дніпро-Кіровоград» (КВЦПЗ 11.04) за рахунок земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 

Встановити для земельної ділянки площею 0,0121 га по  
вул. Генерала Жадова, 21-в: 

категорію земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення; 

склад угідь – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для водозабезпечення та очищення стічних вод. 

31. Затвердити обласному комунальному виробничому підприємству 
«Дніпро-Кіровоград» проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по вул. Кропивницького, 185 у постійне користування для розміщення 
об’єктів інфраструктури обласного комунального виробничого підприємства 
«Дніпро-Кіровоград» (КВЦПЗ 11.04) загальною площею 0,8659 га.  

32. Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати 
за територіальною громадою міста Кіровограда в особі Кіровоградської 
міської ради право комунальної власності на земельну ділянку (кадастровий 
№ 3510100000:38:322:0044) площею 0,8659 га по вул. Кропивницького, 185 
для розміщення об’єктів інфраструктури. 

33. Передати обласному комунальному виробничому підприємству 
«Дніпро-Кіровоград» із земель комунальної власності в постійне 
користування земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:38:322:0044) по 
вул. Кропивницького, 185 в постійне користування загальною  
площею 0,8659 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для водозабезпечення та очищення стічних вод, для 
розміщення об’єктів інфраструктури обласного комунального виробничого 
підприємства «Дніпро-Кіровоград» (КВЦПЗ 11.04) за рахунок земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 

Встановити для земельної ділянки площею 0,8659 га по  
вул. Кропивницького, 185: 

категорію земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення; 

склад угідь – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для водозабезпечення та очищення стічних вод. 

34. Затвердити обласному комунальному виробничому підприємству 
«Дніпро-Кіровоград» проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по вул. Кременчуцькій, 3-а у постійне користування для розміщення об’єктів 
інфраструктури обласного комунального виробничого підприємства «Дніпро-
Кіровоград» (КВЦПЗ 11.04) загальною площею 0,0082 га.  

35. Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати 
за територіальною громадою міста Кіровограда в особі Кіровоградської 
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міської ради право комунальної власності на земельну ділянку (кадастровий 
№ 3510100000:21:146:0051) площею 0,0082 га по вул. Кременчуцькій, 3-а для 
розміщення об’єктів інфраструктури. 

36. Передати обласному комунальному виробничому підприємству 
«Дніпро-Кіровоград» із земель комунальної власності в постійне 
користування земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:21:146:0051) по 
вул. Кременчуцькій, 3-а в постійне користування загальною  
площею 0,0082 – землі, які використовуються для технічної інфраструктури, 
для водозабезпечення та очищення стічних вод, для розміщення об’єктів 
інфраструктури обласного комунального виробничого підприємства «Дніпро-
Кіровоград» (КВЦПЗ 11.04) за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

Встановити для земельної ділянки площею 0,0082 га по  
вул. Кременчуцькій, 3-а: 

категорію земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення; 

склад угідь – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для водозабезпечення та очищення стічних вод. 

37. Затвердити обласному комунальному виробничому підприємству 
«Дніпро-Кіровоград» проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по вул. Нижній П’ятихатській, 32-а у постійне користування для розміщення 
об’єктів інфраструктури обласного комунального виробничого підприємства 
«Дніпро-Кіровоград» (КВЦПЗ 11.04) загальною площею 0,0378 га.  

38. Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати 
за територіальною громадою міста Кіровограда в особі Кіровоградської 
міської ради право комунальної власності на земельну ділянку (кадастровий 
№ 3510100000:50:420:0013) площею 0,0378 га по вул. Нижній П’ятихатській, 
32-а для розміщення об’єктів інфраструктури. 

39. Передати обласному комунальному виробничому підприємству 
«Дніпро-Кіровоград» із земель комунальної власності в постійне 
користування земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:50:420:0013) по 
вул. Нижній П’ятихатській, 32-а в постійне користування загальною  
площею 0,0378 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для водозабезпечення та очищення стічних вод, для 
розміщення об’єктів інфраструктури обласного комунального виробничого 
підприємства «Дніпро-Кіровоград» (КВЦПЗ 11.04) за рахунок земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 

Встановити для земельної ділянки площею 0,0378 га по  
вул. Нижній П’ятихатській, 32-а: 

категорію земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення; 

склад угідь – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для водозабезпечення та очищення стічних вод. 
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40. Затвердити обласному комунальному виробничому підприємству 
«Дніпро-Кіровоград» проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по вул. Преображенській, 103-а у постійне користування для розміщення 
об’єктів інфраструктури обласного комунального виробничого підприємства 
«Дніпро-Кіровоград» (КВЦПЗ 11.04) загальною площею 0,0087 га.  

41. Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати 
за територіальною громадою міста Кіровограда в особі Кіровоградської 
міської ради право комунальної власності на земельну ділянку (кадастровий 
№ 3510100000:40:333:0013) площею 0,0087 га по вул. Преображенській, 103-а 
для розміщення об’єктів інфраструктури. 

42. Передати обласному комунальному виробничому підприємству 
«Дніпро-Кіровоград» із земель комунальної власності в постійне 
користування земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:40:333:0013) по 
вул. Преображенській, 103-а в постійне користування загальною  
площею 0,0087 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для водозабезпечення та очищення стічних вод, для 
розміщення об’єктів інфраструктури обласного комунального виробничого 
підприємства «Дніпро-Кіровоград» (КВЦПЗ 11.04) за рахунок земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 

Встановити для земельної ділянки площею 0,0087 га по  
вул. Преображенській, 103-а: 

категорію земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення; 

склад угідь – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для водозабезпечення та очищення стічних вод. 

43. Затвердити обласному комунальному виробничому підприємству 
«Дніпро-Кіровоград» проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по вул. Генерала Родимцева, 72-б у постійне користування для розміщення 
об’єктів інфраструктури обласного комунального виробничого підприємства 
«Дніпро-Кіровоград» (КВЦПЗ 11.04) загальною площею 0,0049 га.  

44. Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати 
за територіальною громадою міста Кіровограда в особі Кіровоградської 
міської ради право комунальної власності на земельну ділянку (кадастровий 
№ 3510100000:44:343:0042) площею 0,0049 га по вул. Генерала Родимцева, 
72-б для розміщення об’єктів інфраструктури. 

45. Передати обласному комунальному виробничому підприємству 
«Дніпро-Кіровоград» із земель комунальної власності в постійне 
користування земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:44:343:0042) по 
вул. Генерала Родимцева, 72-б в постійне користування загальною  
площею 0,0049 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для водозабезпечення та очищення стічних вод, для 
розміщення об’єктів інфраструктури обласного комунального виробничого 
підприємства «Дніпро-Кіровоград» (КВЦПЗ 11.04) за рахунок земель 
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промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 

Встановити для земельної ділянки площею 0,0049 га по  
вул. Генерала Родимцева, 72-б: 

категорію земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення; 

склад угідь – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для водозабезпечення та очищення стічних вод. 

46. Затвердити обласному комунальному виробничому підприємству 
«Дніпро-Кіровоград» проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по вул. Ватутіна, 42-а у постійне користування для розміщення об’єктів 
інфраструктури обласного комунального виробничого підприємства «Дніпро-
Кіровоград» (КВЦПЗ 11.04) загальною площею 1,0001 га.  

47. Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати 
за територіальною громадою міста Кіровограда в особі Кіровоградської 
міської ради право комунальної власності на земельну ділянку (кадастровий 
№ 3510100000:46:393:0134) площею 1,0001 га по вул. Ватутіна, 42-а для 
розміщення об’єктів інфраструктури. 

48. Передати обласному комунальному виробничому підприємству 
«Дніпро-Кіровоград» із земель комунальної власності в постійне 
користування земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:46:393:0134) по 
вул. Ватутіна, 42-а в постійне користування загальною  
площею 1,0001 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для водозабезпечення та очищення стічних вод, для 
розміщення об’єктів інфраструктури обласного комунального виробничого 
підприємства «Дніпро-Кіровоград» (КВЦПЗ 11.04) за рахунок земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 

Встановити для земельної ділянки площею 1,0001 га по  
вул. Ватутіна, 42-а: 

категорію земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення; 

склад угідь – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для водозабезпечення та очищення стічних вод. 

49. Затвердити обласному комунальному виробничому підприємству 
«Дніпро-Кіровоград» проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по вул. Озерній Балці, 3-а у постійне користування для розміщення об’єктів 
інфраструктури обласного комунального виробничого підприємства «Дніпро-
Кіровоград» (КВЦПЗ 11.04) загальною площею 3,4403 га.  

50. Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати 
за територіальною громадою міста Кіровограда в особі Кіровоградської 
міської ради право комунальної власності на земельну ділянку (кадастровий 
№ 3510100000:27:188:0064) площею 3,4403 га по вул. Озерній Балці, 3-а для 
розміщення об’єктів інфраструктури. 
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51. Передати обласному комунальному виробничому підприємству 
«Дніпро-Кіровоград» із земель комунальної власності в постійне 
користування земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:27:188:0064) по 
вул. Озерній Балці, 3-а в постійне користування загальною  
площею 3,4403 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для водозабезпечення та очищення стічних вод, для 
розміщення об’єктів інфраструктури обласного комунального виробничого 
підприємства «Дніпро-Кіровоград» (КВЦПЗ 11.04) за рахунок земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 

Встановити для земельної ділянки площею 3,4403 га по  
вул. Озерній Балці, 3-а: 

категорію земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення; 

склад угідь – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для водозабезпечення та очищення стічних вод. 

52. Затвердити обласному комунальному виробничому підприємству 
«Дніпро-Кіровоград» проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по вул. Московській, 2-в у постійне користування для розміщення об’єктів 
інфраструктури обласного комунального виробничого підприємства «Дніпро-
Кіровоград» (КВЦПЗ 11.04) загальною площею 20,6678 га.  

53. Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати 
за територіальною громадою міста Кіровограда в особі Кіровоградської 
міської ради право комунальної власності на земельну ділянку (кадастровий 
№ 3510100000:04:046:0450) площею 20,6678 га по вул. Московській, 2-в для 
розміщення об’єктів інфраструктури. 

54. Передати обласному комунальному виробничому підприємству 
«Дніпро-Кіровоград» із земель комунальної власності в постійне 
користування земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:04:046:0450) по 
вул. Московській, 2-в в постійне користування загальною  
площею 20,6678 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для водозабезпечення та очищення стічних вод, для 
розміщення об’єктів інфраструктури обласного комунального виробничого 
підприємства «Дніпро-Кіровоград» (КВЦПЗ 11.04) за рахунок земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 

Встановити для земельної ділянки площею 20,6678 га по  
вул. Московській, 2-в: 

категорію земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення; 

склад угідь – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для водозабезпечення та очищення стічних вод. 

55. Затвердити обласному комунальному виробничому підприємству 
«Дніпро-Кіровоград» проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по просп. Університетському, 21-б у постійне користування для розміщення 
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об’єктів інфраструктури обласного комунального виробничого підприємства 
«Дніпро-Кіровоград» (КВЦПЗ 11.04) загальною площею 3,3400 га.  

56. Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати 
за територіальною громадою міста Кіровограда в особі Кіровоградської 
міської ради право комунальної власності на земельну ділянку  
(кадастровий № 3510100000:37:273:0032) площею 3,3400 га по  
просп. Університетському, 21-б для розміщення об’єктів інфраструктури. 

57. Передати обласному комунальному виробничому підприємству 
«Дніпро-Кіровоград» із земель комунальної власності в постійне 
користування земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:37:273:0032) по 
просп. Університетському, 21-б в постійне користування загальною  
площею 3,3400 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для водозабезпечення та очищення стічних вод, для 
розміщення об’єктів інфраструктури обласного комунального виробничого 
підприємства «Дніпро-Кіровоград» (КВЦПЗ 11.04) за рахунок земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 

Встановити для земельної ділянки площею 3,3400 га по  
просп. Університетському, 21-б: 

категорію земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення; 

склад угідь – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для водозабезпечення та очищення стічних вод. 

58. Затвердити обласному комунальному виробничому підприємству 
«Дніпро-Кіровоград» проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по вул. Миру, 10-а у постійне користування для розміщення об’єктів 
інфраструктури обласного комунального виробничого підприємства «Дніпро-
Кіровоград» (КВЦПЗ 11.04) загальною площею 0,0191 га.  

59. Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати 
за територіальною громадою міста Кіровограда в особі Кіровоградської 
міської ради право комунальної власності на земельну ділянку  
(кадастровий № 3510100000:14:114:0058) площею 0,0191 га по  
вул. Миру, 10-а для розміщення об’єктів інфраструктури. 

60. Передати обласному комунальному виробничому підприємству 
«Дніпро-Кіровоград» із земель комунальної власності в постійне 
користування земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:14:114:0058) по 
вул. Миру, 10-а в постійне користування загальною  
площею 0,0191 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для водозабезпечення та очищення стічних вод, для 
розміщення об’єктів інфраструктури обласного комунального виробничого 
підприємства «Дніпро-Кіровоград» (КВЦПЗ 11.04) за рахунок земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 

Встановити для земельної ділянки площею 0,0191 га по  
вул. Миру, 10-а: 



 13 

категорію земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення; 

склад угідь – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для водозабезпечення та очищення стічних вод. 

61. Затвердити обласному комунальному виробничому підприємству 
«Дніпро-Кіровоград» проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по пров. Алтайському, 3-а у постійне користування для розміщення об’єктів 
інфраструктури обласного комунального виробничого підприємства «Дніпро-
Кіровоград» (КВЦПЗ 11.04) загальною площею 0,0051 га.  

62. Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати 
за територіальною громадою міста Кіровограда в особі Кіровоградської 
міської ради право комунальної власності на земельну ділянку  
(кадастровий № 3510100000:45:404:0086) площею 0,0051 га по  
пров. Алтайському, 3-а для розміщення об’єктів інфраструктури. 

63. Передати обласному комунальному виробничому підприємству 
«Дніпро-Кіровоград» із земель комунальної власності в постійне 
користування земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:45:404:0086) по 
пров. Алтайському, 3-а в постійне користування загальною  
площею 0,0051 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для водозабезпечення та очищення стічних вод, для 
розміщення об’єктів інфраструктури обласного комунального виробничого 
підприємства «Дніпро-Кіровоград» (КВЦПЗ 11.04) за рахунок земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 

Встановити для земельної ділянки площею 0,0051 га по  
пров. Алтайському, 3-а: 

категорію земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення; 

склад угідь – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для водозабезпечення та очищення стічних вод. 

64. Затвердити обласному комунальному виробничому підприємству 
«Дніпро-Кіровоград» проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по вул. Куйбишева, 1-ж у постійне користування для розміщення об’єктів 
інфраструктури обласного комунального виробничого підприємства «Дніпро-
Кіровоград» (КВЦПЗ 11.04) загальною площею 0,3181 га.  

65. Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати 
за територіальною громадою міста Кіровограда в особі Кіровоградської 
міської ради право комунальної власності на земельну ділянку  
(кадастровий № 3510100000:06:054:0068) площею 0,3181 га по  
вул. Куйбишева, 1-ж для розміщення об’єктів інфраструктури. 

66. Передати обласному комунальному виробничому підприємству 
«Дніпро-Кіровоград» із земель комунальної власності в постійне 
користування земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:06:054:0068) по 
вул. Куйбишева, 1-ж в постійне користування загальною  
площею 0,3181 га – землі, які використовуються для технічної 
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інфраструктури, для водозабезпечення та очищення стічних вод, для 
розміщення об’єктів інфраструктури обласного комунального виробничого 
підприємства «Дніпро-Кіровоград» (КВЦПЗ 11.04) за рахунок земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 

Встановити для земельної ділянки площею 0,3181 га по  
вул. Куйбишева, 1-ж: 

категорію земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення; 

склад угідь – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для водозабезпечення та очищення стічних вод. 

67. Затвердити обласному комунальному виробничому підприємству 
«Дніпро-Кіровоград» проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по вул. Куйбишева, 1-к у постійне користування для розміщення об’єктів 
інфраструктури обласного комунального виробничого підприємства «Дніпро-
Кіровоград» (КВЦПЗ 11.04) загальною площею 0,0771 га.  

68. Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати 
за територіальною громадою міста Кіровограда в особі Кіровоградської 
міської ради право комунальної власності на земельну ділянку  
(кадастровий № 3510100000:06:054:0069) площею 0,0771 га по  
вул. Куйбишева, 1-к для розміщення об’єктів інфраструктури. 

69. Передати обласному комунальному виробничому підприємству 
«Дніпро-Кіровоград» із земель комунальної власності в постійне 
користування земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:06:054:0069) по 
вул. Куйбишева, 1-к в постійне користування загальною  
площею 0,0771 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для водозабезпечення та очищення стічних вод, для 
розміщення об’єктів інфраструктури обласного комунального виробничого 
підприємства «Дніпро-Кіровоград» (КВЦПЗ 11.04) за рахунок земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 

Встановити для земельної ділянки площею 0,0771 га по  
вул. Куйбишева, 1-к: 

категорію земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення; 

склад угідь – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для водозабезпечення та очищення стічних вод. 

70. Затвердити обласному комунальному виробничому підприємству 
«Дніпро-Кіровоград» проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по вул. Жовтневої революції, 30-а у постійне користування для розміщення 
об’єктів інфраструктури обласного комунального виробничого підприємства 
«Дніпро-Кіровоград» (КВЦПЗ 11.04) загальною площею 0,0149 га.  

71. Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати 
за територіальною громадою міста Кіровограда в особі Кіровоградської 
міської ради право комунальної власності на земельну ділянку  
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(кадастровий № 3510100000:27:188:0063) площею 0,0149 га по  
вул. Жовтневої революції, 30-а для розміщення об’єктів інфраструктури. 

72. Передати обласному комунальному виробничому підприємству 
«Дніпро-Кіровоград» із земель комунальної власності в постійне 
користування земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:27:188:0063) по 
вул. Жовтневої революції, 30-а в постійне користування загальною  
площею 0,0149 га – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для водозабезпечення та очищення стічних вод, для 
розміщення об’єктів інфраструктури обласного комунального виробничого 
підприємства «Дніпро-Кіровоград» (КВЦПЗ 11.04) за рахунок земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 

Встановити для земельної ділянки площею 0,0149 га по  
вул. Жовтневої революції, 30-а: 

категорію земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку енергетики 
оборони та іншого призначення; 

склад угідь – землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для водозабезпечення та очищення стічних вод. 

73. Обласному комунальному виробничому підприємству «Дніпро-
Кіровоград» зареєструвати право на земельні ділянки, передані у постійне 
користування, згідно з чинним законодавством України. 

74. Управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища забезпечити виготовлення та видачу договорів 
оренди земельних ділянок. 

75. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань архітектури, будівництва та регулювання 
земельних відносин та заступника міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради Олійника О.О. 
 
 
 
Секретар міської ради        І. Марковський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Павловська  22 09 49 


