
 
УКРАЇНА 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ТРИДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 27 березня 2014 року             № 2967 
 

Про надання ПрАТ «Київ-Дніпровське 
міжгалузеве підприємство промислового 
залізничного транспорту» дозволу на  
розроблення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення  
(відновлення) меж земельних ділянок  
по місту Кіровограду 

 

Керуючись статтями 142, 143 Конституції України, пунктом 34              
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 
19, 93, 120, 126, 141 Земельного кодексу України, статтею 55-1 Закону України 
«Про землеустрій», розглянувши звернення ПрАТ «Київ-Дніпровське міжгалузеве    
підприємство промислового залізничного транспорту», Кіровоградська міська 
рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Припинити Кіровоградському державному міжгалузевому підприємству 
промислового залізничного транспорту право постійного користування 
земельною ділянкою (державний акт на право постійного користування землею 
від 30.04.1996 за № 600) загальною площею 3,89 га, надане на підставі рішення 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 27.03.1996 № 204 для 
розміщення залізниць для обслуговування промислових підприємств                          
м. Кіровограда, у зв’язку з реорганізацією підприємства на підставі Наказу 
Міністерства Інфраструктури України від 22.04.2001 № 65. 

2. Надати приватному акціонерному товариству «Київ-Дніпровське 
міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту» дозвіл на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки у постійне користування загальною           
площею 3,89 га – землі залізничного транспорту, для розміщення залізниць 
(КВЦПЗ 12.01) для обслуговування промислових підприємств м. Кіровограда за 
рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення. 

3. Припинити Кіровоградському державному міжгалузевому підприємству 
промислового залізничного транспорту право постійного користування 
земельною ділянкою (державний акт на право постійного користування землею 
від 30.04.1996 за № 601) загальною площею 4,61 га, надане на підставі рішення 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 27.03.1996 № 204 для 
розміщення залізниць для обслуговування промислових підприємств                    
м. Кіровограда, у зв’язку з реорганізацією підприємства на підставі Наказу 
Міністерства Інфраструктури України від 22.04.2001 № 65. 
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4. Надати приватному акціонерному товариству «Київ-

Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту» 
дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки у постійне користування загальною         
площею 4,61 га – землі залізничного транспорту, для розміщення залізниць 
(КВЦПЗ 12.01) для обслуговування промислових підприємств м. Кіровограда за 
рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення. 

5. Припинити Кіровоградському державному міжгалузевому підприємству 
промислового залізничного транспорту право постійного користування 
земельною ділянкою (державний акт на право постійного користування землею 
від 30.04.1996 за № 602) загальною площею 8,2 га, надане на підставі рішення 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 27.03.1996 № 204 для 
розміщення залізниць для обслуговування промислових підприємств                         
м. Кіровограда, у зв’язку з реорганізацією підприємства на підставі Наказу 
Міністерства Інфраструктури України від 22.04.2001 № 65. 

6. Надати приватному акціонерному товариству «Київ-Дніпровське 
міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту» дозвіл на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки у постійне користування загальною         
площею 8,2 га – землі залізничного транспорту, для розміщення залізниць 
(КВЦПЗ 12.01) для обслуговування промислових підприємств м. Кіровограда за 
рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення. 

7. Припинити Кіровоградському державному міжгалузевому підприємству 
промислового  залізничного транспорту право постійного користування 
земельною ділянкою (державний акт на право постійного користування землею 
від 30.04.1996 за № 603) загальною площею 1,41 га, надане на підставі рішення 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 27.03.1996 № 204 для 
розміщення залізниць для обслуговування промислових підприємств                           
м. Кіровограда, у зв’язку з реорганізацією підприємства на підставі Наказу 
Міністерства Інфраструктури України від 22.04.2001 № 65. 

8. Надати приватному акціонерному товариству «Київ-Дніпровське 
міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту» дозвіл на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки у постійне користування загальною          
площею   1,41 га   – землі  залізничного   транспорту,  для   розміщення   залізниць  
(КВЦПЗ 12.01)  для обслуговування промислових підприємств  м. Кіровограда за 
рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення. 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань архітектури, будівництва та регулювання земельних 
відносин та першого заступника міського голови. 
 
 
Міський голова          О. Саінсус 
 
 

Гавриленко 22 09 49 


