
 

ПРОЕКТ № 877 

 

УКРАЇНА 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 17 січня 2017 року         № 803 

 

Про надання РЕГІОНАЛЬНОМУ  

СЕРВІСНОМУ ЦЕНТРУ МВС  

В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ дозволу  

на розроблення проекту землеустрою  

щодо відведення земельних ділянок 

по м. Кропивницькому 

 

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34 статті 26                

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 92, 126, 

141 Земельного кодексу України, розглянувши звернення РСЦ МВС та УДАІ 

УМВС України в Кіровоградській області, Кіровоградська міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Припинити державній автомобільній інспекції м. Кіровограда право 

постійного користування землею (державний акт серія ІІ-КР № 000100 

зареєстрований в книзі записів державних актів на право постійного  

користування 10.08.1998 за № 1012) загальною площею 0,3516 га по  

вул. Панфіловців, 22, виданий на підставі рішення Кіровоградської міської ради  

від 10.07.1998 № 55 для розміщення адміністративного приміщення та 

допоміжних споруд. 

Земельну ділянку площею 0,3516 га по вул. Юрія Бутусова  

(Панфіловців), 22 віднести до земель житлової та громадської забудови, не 

наданих у власність або користування. 

2. Надати РЕГІОНАЛЬНОМУ СЕРВІСНОМУ ЦЕНТРУ МВС В 

КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ дозвіл на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в постійне користування по  

вул. Юрія Бутусова, 22 загальною площею 0,6721 га (у тому числі по  

угіддях: 0,6721 га - землі під громадською забудовою) для розміщення 

адміністративного приміщення та допоміжних споруд за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 

3. Припинити управлінню державної автомобільної інспекції УМВС 

України в Кіровоградській області право постійного користування землею 

(державний акт серія І-КР № 000131 зареєстрований в книзі записів державних  
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актів на право постійного користування 01.06.1999 № 1132) загальною  

площею 0,1469 га по просп. Інженерів, 1, виданий на підставі рішення 

Кіровоградської міської ради від 10.07.1998 № 59 для розміщення 

адміністративних та допоміжних приміщень. 

Земельну ділянку площею 0,1469 га по просп. Інженерів, 1 віднести до 

земель житлової та громадської забудови, не наданих у власність або 

користування. 

4. Надати РЕГІОНАЛЬНОМУ СЕРВІСНОМУ ЦЕНТРУ МВС В 

КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ дозвіл на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в постійне користування по  

просп. Інженерів, 9/92 (просп. Інженерів, 1) загальною площею 0,8365 га  

(у тому числі по угіддях: 0,8365 га - землі промисловості) для розміщення 

адміністративного приміщення та допоміжних споруд за рахунок земель 

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища та 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів  

ради Грабенка О.В. 

 

 

 

Міський голова           А. Райкович 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Шевченко 22 09 49 


