
 

 
УКРАЇНА 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 06 вересня 2018 року       № 1828 
 

Про затвердження технічної  

документації із землеустрою  

щодо поділу та об’єднання  

земельної ділянки за адресою:  

між пров. Курінним та СТ «Аграрник» 
 

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34 статті 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статтею 4 Закону 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень», статтею 30, 56 Закону України «Про землеустрій», статтями 12, 

116, 126, 141 Земельного кодексу України, розглянувши звернення та 

технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної 

ділянки, Міська рада міста Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Припинити товариству з обмеженою відповідальністю «Салют»  

договір оренди землі від 04.08.2015 № 97 (державна реєстрація  

від 14.08.2015) за адресою: між пров. Курінним та СТ «Аграрник»  

(кадастровий № 3510100000:02:028:0222) загальною площею 3,9362  га, 

укладений на підставі рішень Кіровоградської міської ради від 24.02.2015   

№  4007  «Про затвердження ТОВ «Салют» технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки між  

пров. Курінним та СТ «Аграрник», від 02.07.2015 № 4223 «Про внесення змін 

до рішення Кіровоградської міської ради від 24.02.2015 № 4007» та  

від 14.07.2015 № 4420 «Про затвердження ТОВ «Салют» технічної 

документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки 

між пров. Курінним та СТ «Аграрник» для комплексної забудови житлових 

малоповерхових будинків за згодою сторін. 

Земельну ділянку загальною площею 3,9362  га за адресою: між  

пров. Курінним та СТ «Аграрник»  (кадастровий № 3510100000:02:028:0222) 

віднести до земель запасу, не наданих у власність або користування. 

2. Управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища забезпечити виготовлення та видачу угоди про 

припинення договору оренди земельної ділянки. 
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3. Товариству з обмеженою відповідальністю «Салют» за актом 

приймання-передачі передати Міської раді міста Кропивницького дану 

земельну ділянку у стані не гіршому порівняно з тим, у якому ділянки були 

надані в оренду. 

4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельних ділянок за адресою: між пров. Курінним та  

СТ «Аграрник» загальною площею 3,9362 га для комплексної забудови 

житлових малоповерхових будинків. 

5. Поділити вищезазначену земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:02:028:0222) загальною площею 3,9362 га на 39 (тридцять 

дев’ять) окремих земельних ділянок: 

ділянку № 1 площею 0,0858 га (кадастровий № 3510100000:02:028:0706) 

між пров. Курінним та СТ «Аграрник» для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); 

ділянку № 2 площею 0,0858 га (кадастровий № 3510100000:02:028:0711) 

між пров. Курінним та СТ «Аграрник» для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); 

ділянку № 3 площею 0,0858 га (кадастровий № 3510100000:02:028:0708) 

між пров. Курінним та СТ «Аграрник» для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); 

ділянку № 4 площею 0,0858 га (кадастровий № 3510100000:02:028:0713) 

між пров. Курінним та СТ «Аграрник» для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); 

ділянку № 5 площею 0,0996 га (кадастровий № 3510100000:02:028:0707) 

між пров. Курінним та СТ «Аграрник» для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); 

ділянку № 6 площею 0,0996 га (кадастровий № 3510100000:02:028:0714) 

між пров. Курінним та СТ «Аграрник» для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); 

ділянку № 7 площею 0,0996 га (кадастровий № 3510100000:02:028:0703) 

між пров. Курінним та СТ «Аграрник» для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); 

ділянку № 8 площею 0,0996 га (кадастровий № 3510100000:02:028:0704) 

між пров. Курінним та СТ «Аграрник» для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); 

ділянку № 9 площею 0,0996 га (кадастровий № 3510100000:02:028:0705) 

між пров. Курінним та СТ «Аграрник» для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); 

ділянку № 10 площею 0,0996 га (кадастровий  

№ 3510100000:02:028:0693) між пров. Курінним та СТ «Аграрник»  для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка); 

ділянку № 11 площею 0,0996 га (кадастровий  

№ 3510100000:02:028:0691) між пров. Курінним та СТ «Аграрник» для 
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будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка); 

ділянку № 12 площею 0,0983 га (кадастровий  

№ 3510100000:02:028:0676) між пров. Курінним та СТ «Аграрник»  для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка); 

ділянку № 13 площею 0,0983 га (кадастровий  

№ 3510100000:02:028:0684) між пров. Курінним та СТ «Аграрник» для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка); 

ділянку № 14 площею 0,0983 га (кадастровий  

№ 3510100000:02:028:0681) між пров. Курінним та СТ «Аграрник» для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка); 

ділянку № 15 площею 0,0983 га (кадастровий  

№ 3510100000:02:028:0699) між пров. Курінним та СТ «Аграрник» для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка); 

ділянку № 16 площею 0,0983 га (кадастровий  

№ 3510100000:02:028:0683) між пров. Курінним та СТ «Аграрник» для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка); 

ділянку № 17 площею 0,0983 га (кадастровий  

№ 3510100000:02:028:0702) між пров. Курінним та СТ «Аграрник» для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка); 

ділянку № 18 площею 0,0983 га (кадастровий  

№ 3510100000:02:028:0712) між пров. Курінним та СТ «Аграрник» для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка); 

ділянку № 19 площею 0,0983 га (кадастровий  

№ 3510100000:02:028:0689) між пров. Курінним та СТ «Аграрник» для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка); 

ділянку № 20 площею 0,0858 га (кадастровий  

№ 3510100000:02:028:0682) між пров. Курінним та СТ «Аграрник» для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка); 

ділянку № 21 площею 0,0858 га (кадастровий  

№ 3510100000:02:028:0688) між пров. Курінним та СТ «Аграрник» для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка); 

ділянку № 22 площею 0,0858 га (кадастровий  

№ 3510100000:02:028:0679) між пров. Курінним та СТ «Аграрник» для 
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будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка); 

ділянку № 23 площею 0,0858 га (кадастровий  

№ 3510100000:02:028:0690) між пров. Курінним та СТ «Аграрник» для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка); 

ділянку № 24 площею 0,0996 га (кадастровий  

№ 3510100000:02:028:0686) між пров. Курінним та СТ «Аграрник» для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка); 

ділянку № 25 площею 0,0996 га (кадастровий  

№ 3510100000:02:028:0700) між пров. Курінним та СТ «Аграрник» для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка); 

ділянку № 26 площею 0,0996 га (кадастровий  

№ 3510100000:02:028:0680) між пров. Курінним та СТ «Аграрник» для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка); 

ділянку № 27 площею 0,0996 га (кадастровий  

№ 3510100000:02:028:0709) між пров. Курінним та СТ «Аграрник» для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка); 

ділянку № 28 площею 0,0996 га (кадастровий  

№ 3510100000:02:028:0710) між пров. Курінним та СТ «Аграрник» для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка); 

ділянку № 29 площею 0,0996 га (кадастровий  

№ 3510100000:02:028:0696) між пров. Курінним та СТ «Аграрник» для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка); 

ділянку № 30 площею 0,0996 га (кадастровий  

№ 3510100000:02:028:0694) між пров. Курінним та СТ «Аграрник» для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка); 

ділянку № 31 площею 0,0983 га (кадастровий  

№ 3510100000:02:028:0698) між пров. Курінним та СТ «Аграрник» для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка); 

ділянку № 32 площею 0,0983 га (кадастровий  

№ 3510100000:02:028:0687) між пров. Курінним та СТ «Аграрник» для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка); 

ділянку № 33 площею 0,0983 га (кадастровий  

№ 3510100000:02:028:0677) між пров. Курінним та СТ «Аграрник» для 



 

 

5   

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка); 

ділянку № 34 площею 0,0983 га (кадастровий  

№ 3510100000:02:028:0697) між пров. Курінним та СТ «Аграрник» для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка); 

ділянку № 35 площею 0,0983 га (кадастровий  

№ 3510100000:02:028:0692) між пров. Курінним та СТ «Аграрник» для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка); 

ділянку № 36 площею 0,0983 га (кадастровий  

№ 3510100000:02:028:0685) між пров. Курінним та СТ «Аграрник» для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка); 

ділянку № 37 площею 0,0983 га (кадастровий  

№ 3510100000:02:028:0678) між пров. Курінним та СТ «Аграрник» для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка); 

ділянку № 38 площею 0,0852 га (кадастровий  

№ 3510100000:02:028:0701) між пров. Курінним та СТ «Аграрник» для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка); 

ділянку № 39 площею 0,2953 га (кадастровий  

№ 3510100000:02:028:0695) між пров. Курінним та СТ «Аграрник» для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка). 

6. Зареєструвати за територіальною громадою міста Кропивницького в 

особі Міської ради міста Кропивницького право комунальної власності на 

земельні ділянки. 

7. 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 

 

 

 

 

 

 
Антонова 22 09 49 


