
ПРОЕКТ № 1324 

УКРАЇНА 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

від «___» _______ 2017 року          № ____ 

 

Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради 

від 17.01.2017 № 804 

 

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34 статті                    

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 19, 

92, 134 Земельного кодексу України, розглянувши звернення комунального 

підприємства «Ритуальна служба», Кіровоградська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

Внести зміни до п. 1 рішення Кіровоградської міської ради                             

від 17.01. 2017 року № 804 «Про надання КП «Ритуальна служба» дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Аджамській»,  а саме доповнити словами: «угіддя – інші землі під 

відкритими розробками, кар’єрами, шахтами та відповідними спорудами» та 

«категорія – землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони 

та іншого призначення». 

 

 

 

Міський голова          А.Райкович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пидорич 22 09 49 



УКРАЇНА 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 17 січня 2017 року                                     № 804 

 

Про надання КП «Ритуальна служба» 

дозволу на розроблення проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки  

по вул. Аджамській 

 

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34 статті 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 19, 92, 

134 Земельного кодексу України, статтею 50 Закону України                                        

«Про землеустрій», розглянувши звернення КП «Ритуальна служба», 

Кіровоградська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати комунальному підприємству «Ритуальна служба» дозвіл на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування по вул. Аджамській (бувший кар’єр по видобутку 

цегельної сировини) орієнтовною площею 49,00 га для розміщення міського 

кладовища за рахунок земель промисловості, що перебувають у запасі. 

2. 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 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Пидорич 22 09 49 


