
ПРОЕКТ № 2662 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

від «___»_________ 2019 року        № ___ 

 

Про припинення ОКВП «ДНІПРО-КІРОВОГРАД» 

права користування земельними ділянками  

по м. Кропивницькому 

 

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34 статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 93, 120, 126 141 

Земельного кодексу України, розглянувши звернення ОКВП «ДНІПРО-

КІРОВОГРАД», Міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Припинити обласному комунальному виробничому підприємству 

«ДНІПРО-КІРОВОГРАД» право постійного користування земельною ділянкою 

(рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 26.01.2015 

індексний № 18837521) надане на підставі рішення Кіровоградської  

міської ради від 14.11.2014 № 3683 загальною площею 0,0136 га по  

вул. Родниковій, 79-б (кадастровий № 3510100000:27:182:0021) для розміщення 

та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої 

води, збирання та розподілення води), у зв’язку із добровільною відмовою. 

Земельну ділянку площею 0,0136 га по вул. Родниковій, 79-б віднести до 

земель запасу. 

2. Припинити обласному комунальному виробничому підприємству 

«ДНІПРО-КІРОВОГРАД» право постійного користування земельною ділянкою 

(рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 24.01.2015 

індексний № 18828123) надане на підставі рішення Кіровоградської  

міської ради від 14.11.2014 № 3683 загальною площею 0,3181 га по  

вул. Куйбишева, 1-ж (кадастровий № 3510100000:06:054:0068) для розміщення 

та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої 

води, збирання та розподілення води), у зв’язку із добровільною відмовою. 

Земельну ділянку площею 0,3181 га по вул. Куйбишева, 1-ж віднести до 

земель запасу. 
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3. Припинити обласному комунальному виробничому підприємству 

«ДНІПРО-КІРОВОГРАД» право постійного користування земельною ділянкою 

(рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 23.01.2015 

індексний № 18821801) надане на підставі рішення Кіровоградської  

міської ради від 14.11.2014 № 3683 загальною площею 0,0121 га по  

вул. Генерала Жадова, 21-в (кадастровий № 3510100000:37:329:0119) для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, 

постачання пари та гарячої води, збирання та розподілення води), у зв’язку із 

добровільною відмовою. 

Земельну ділянку площею 0,0121 га по вул. Генерала Жадова, 21-в 

віднести до земель запасу. 

4. 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 Мосіна О.В. 

 

 

 

Міський голова         А. РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дар’я Шевченко 22 09 49 


