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П’ЯТДЕСЯТ ДРУГА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

  Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від 29 вересня 2015 року            № 4634 
 

Про надання  
КП «КІРОВОГРАД-БЛАГОУСТРІЙ» 
та КП «РИТУАЛЬНА СЛУЖБА- 
СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КОМБІНАТ  
КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО  
ОБСЛУГОВУВАННЯ» дозволів на  
розроблення проектів землеустрою  
щодо відведення земельних ділянок  
в районі Кільцевої дороги 
 

Керуючись статтями 142, 143 Конституції України, пунктом 34          
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,     
статтями 12, 19, 93, 120, 126, 134 Земельного кодексу України, статтею 50 
Закону України «Про землеустрій», розглянувши звернення КП «ТРЕСТ 
ЗЕЛЕНОГО ГОСПОДАРСТВА», КП «КІРОВОГРАД-БЛАГОУСТРІЙ» та                               
КП «РИТУАЛЬНА СЛУЖБА-СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КОМБІНАТ 
КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ», Кіровоградська 
міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Припинити КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ТРЕСТ 
ЗЕЛЕНОГО ГОСПОДАРСТВА» («Кіровоградському міському виробничому 
тресту зеленого господарства») право постійного користування земельної 
ділянки (державний акт Б № 051862 зареєстрований в книзі записів 
державних актів на право користування землею за № 52 від 1991 року) 
загальною площею 48,94 га для розміщення плододекоративного розсадника. 

Земельну ділянку площею 48,94 га зарахувати до земель рекреаційного 
призначення, не наданих у власність чи користування. 

2. Надати КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КІРОВОГРАД-
БЛАГОУСТРІЙ» КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в  
постійне користування в районі Кільцевої дороги загальною                            
площею   18,9400 га – зелені    насадження    спеціального   призначення,  для  
розміщення розсадника (КВЦПЗ 07.01) за рахунок земель рекреаційного 
призначення, що перебувають у запасі. 
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3. Надати КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «РИТУАЛЬНА 

СЛУЖБА-СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНО-
ПОБУТОВОГО   ОБСЛУГОВУВАННЯ»    дозвіл   на   розроблення   проекту  
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування в 
районі Кільцевої дороги загальною площею 30,0000 га – зелені насадження 
спеціального призначення, для розміщення кладовища (КВЦПЗ 03.12) за 
рахунок земель рекреаційного призначення, що перебувають у запасі. 

4. 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 Литвина Г.М. 
 
 
 
 
 
Секретар міської ради        І. Марковський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гавриленко 22 09 49 


