
ПРОЕКТ №3055 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від    «___»_______2019  року                                                      № _______ 

Про надання дозволу на виготовлення  

технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення)  меж  

земельної  ділянки в натурі (на місцевості)  

для оформлення права оренди 

по вул. Братиславській, 7-в  

 

Керуючись статтею 144 Конституції України, cтаттями 12, 93, 122, 124 

Земельного кодексу України, пунктом 34 статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статтею 55 Закону України «Про 

землеустрій», розглянувши заяву ФОП Чуб В.П., Міська рада міста 

Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1.Надати фізичній особі-підприємцю Чуб Володимиру Петровичу дозвіл 

на виготовлення  технічної документації  із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення 

права оренди строком на 10 років на земельну ділянку по вул. Братиславській, 

7-в загальною площею 0,15 га кадастровий номер 3510100000:11:123:0008 

цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, 

вид використання – для розміщення ринку по торгівлі сільськогосподарською 

продукцією  за рахунок  земель житлової та громадської забудови.  

      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 

Мосіна О.В.  

 

Міський голова                                                                               А.РАЙКОВИЧ  
 

 

Оксана Каратєєва 32 29 74 



ДООПРАЦЬОВАНО 24.05.2019 

ПРОЕКТ № 3055 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від    «___»_______2019  року                                            № _______ 

 

Про  надання дозволу на виготовлення  

технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення)  меж  

земельної  ділянки в натурі (на місцевості)  

для оформлення права оренди 

по вул. Братиславській, 7-в  

 
Керуючись статтею 144 Конституції України, cтаттями 12, 93, 122, 124, 

141  Земельного кодексу України, пунктом 34 статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статтею 55 Закону України «Про 

землеустрій», розглянувши заяву  ФОП Чуб В.П., Міська рада міста 
Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Припинити договір оренди землі від 21.07.2010 № 180 (державна 

реєстрація від 09.09.2010 № 041039000116) укладений між міською радою та 

ФОП Швець Раїсою Іванівною на земельну ділянку, загальною площею                       

0,1500 га  для розміщення ринку по торгівлі сільськогосподарською 

продукцією розташовану по вул. Братиславській (біля заводу ВАТ 

“Гідросила”), у зв’язку зі смертю орендаря.  

2. Земельну ділянку загальною площею 0.1500 га по вул. Братиславській 
(біля заводу ВАТ “Гідросила”) віднести до земель запасу, не наданих у 

власність або користування. 

3. Надати фізичній особі-підприємцю Чуб Володимиру Петровичу дозвіл 

на виготовлення  технічної документації  із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення  

права оренди строком на 10 років на земельну ділянку по вул. Братиславській, 

7-в загальною площею 0,15 га кадастровий номер 3510100000:11:123:0008 

цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, 



вид використання – для розміщення ринку по торгівлі сільськогосподарською 

продукцією  за рахунок  земель житлової та громадської забудови.  

 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  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оксана Каратєєва 32 29 74 


