
 
ПРОЕКТ № 1810 

УКРАЇНА 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

від «__» _________ 2018 року         № _____ 
 
Про надання ТОВ «САЛЮТ»  
дозволу на розроблення технічної документації 
із землеустрою щодо поділу земельної 
ділянки між пров. Курінним та СТ «Аграрник» 
 

Керуючись статтею 144 Конституції України, статтями 12, 791, 122, 
Земельного кодексу України, статтею 56 Закону України «Про землеустрій», 
пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
розглянувши звернення ТОВ «САЛЮТ», враховуючи лист Благодійної організації 
«КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ФОНД СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ 
УЧАСНИКІВ ТА ВЕТЕРАНІВ АТО» від 04.01.2018 № 2 та лист ТОВ «САЛЮТ» 
від 10.01.2018 № 1, міська рада  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Надати товариству з обмеженою відповідальністю «САЛЮТ» дозвіл на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу  
земельної ділянки між пров. Курінним та СТ «Аграрник» (кадастровий  
№ 3510100000:02:028:0222) загальною площею 3,9362 га (у тому числі по  
угіддях: 3,9362 га – землі під житловою забудовою) за рахунок земель житлової та 
громадської забудови, що перебуває в оренді відповідно до договору оренди землі 
від 04.08.2015 № 97 (державна реєстрація від 14.08.2015) із них: 

земельна ділянка № 1 площею 0,0858 га; 
земельна ділянка № 2 площею 0,0858 га; 
земельна ділянка № 3 площею 0,0858 га; 
земельна ділянка № 4 площею 0,0858 га; 
земельна ділянка № 5 площею 0,0996 га; 
земельна ділянка № 6 площею 0,0996 га; 
земельна ділянка № 7 площею 0,0996 га; 
земельна ділянка № 8 площею 0,0996 га; 
земельна ділянка № 9 площею 0,0996 га; 
земельна ділянка № 10 площею 0,0996 га; 
земельна ділянка № 11 площею 0,0996 га; 
земельна ділянка № 12 площею 0,0983 га; 
земельна ділянка № 13 площею 0,0983 га; 
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земельна ділянка № 14 площею 0,0983 га; 
земельна ділянка № 15 площею 0,0983 га; 
земельна ділянка № 16 площею 0,0983 га; 
земельна ділянка № 17 площею 0,0983 га; 
земельна ділянка № 18 площею 0,0983 га; 
земельна ділянка № 19 площею 0,0983 га; 
земельна ділянка № 20 площею 0,0858 га; 
земельна ділянка № 21 площею 0,0858 га; 
земельна ділянка № 22 площею 0,0858 га; 
земельна ділянка № 23 площею 0,0858 га; 
земельна ділянка № 24 площею 0,0996 га; 
земельна ділянка № 25 площею 0,0996 га; 
земельна ділянка № 26 площею 0,0996 га; 
земельна ділянка № 27 площею 0,0996 га; 
земельна ділянка № 28 площею 0,0996 га; 
земельна ділянка № 29 площею 0,0996 га; 
земельна ділянка № 30 площею 0,0996 га; 
земельна ділянка № 31 площею 0,0983 га; 
земельна ділянка № 32 площею 0,0983 га; 
земельна ділянка № 33 площею 0,0983га; 
земельна ділянка № 34 площею 0,0983 га; 
земельна ділянка № 35 площею 0,0983 га; 
земельна ділянка № 36 площею 0,0983 га; 
земельна ділянка № 37 площею 0,0983 га. 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шевченко 22 09 49 


