
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
     

 
 

 СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ  
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 04 червня   2015 року       № 4119 
 
 
Про розробку проектів землеустрою   
щодо відведення земельних ділянок 
 
 Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 26, 59 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи 
рішення Кіровоградської міської ради від 16 грудня 2014 року № 3780 “Про 
надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок учасникам АТО”, від 30 грудня 2014 року № 3875 “Про 
надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок учасникам АТО”, від 24 лютого 2015 року № 3983 “Про 
надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок учасникам АТО”, від 24 лютого 2015 року № 3984 “Про 
надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок учасникам АТО”, від 24 лютого 2015 року № 3985 “Про 
надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок учасникам бойових дій”, від 24 лютого 2015 року № 3986 
“Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок учасникам бойових дій”, від 09 вересня 2014 
року № 3399 “Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників 
антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей — 
мешканців м. Кіровограда” та від 27 січня 2015 року № 3927 “Про внесення 
змін до рішення Кіровоградської міської ради  від 09 вересня 2014 року                  
№ 3399 “Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників 
антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей — 
мешканців м. Кіровограда”, Кіровоградська міська рада  
 

В И Р І Ш И Л А: 
  
 1. Дозволити суб'єктам господарювання, що є виконавцями робіт із 
землеустрою згідно із законом, розроблення проектів землеустрою щодо 



 

відведення земельних ділянок безоплатно у власність, розташованих на 
вулицях Батальйонній, Волонтерській, Гвардійській, Героїв АТО, 
Катранівській, Кущівській, провулках Волонтерському, Гвардійському, 
Героїв АТО, Експериментальному, дозвіл на розроблення яких надано 
Кіровоградською міською радою учасникам АТО. 

2. Управлінню містобудування та архітектури та управлінню 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища  
Кіровоградської міської ради направити зазначене рішення суб'єктам 
господарювання, що є виконавцями робіт із землеустрою згідно із законом. 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію Кіровоградської міської ради з питань архітектури, будівництва та 
регулювання земельних відносин та заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Литвина Г.М. 
 
 
 
Секретар міської ради       І.Марковський 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Литвин 24 53 44 


