
 

ПРОЄКТ № 3531 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

від “___” _________ 2019 року         № _____ 

 

Про надання казенному підприємству 

“Кіровгеологія” дозволу на проведення  

інвентаризації земель по вул. Лінія 5-а, буд. 26 

 

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34 статті 26 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 35 Закону України  

“Про землеустрій”, статтями 12, 122 Земельного кодексу України, Постановою 

Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 № 513 “Про затвердження Порядку 

проведення інвентаризації земель”, розглянувши звернення казенного 

підприємства “Кіровгеологія”, Міська рада міста Кропивницького 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Надати дозвіл на проведення інвентаризації земель, що перебувають в 

постійному користуванні відповідно до державного акту на право постійного 

користування землею серії І-КР № 001918, зареєстрований в Книзі записів 

державних актів на право постійного користування землею за № 1088,  

площею 6,041819 га (у тому числі по угіддях: 6,041819 га – землі під) для 

розміщення адміністративного будинку 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 О.Мосіна. 

 

 

 

Міський голова                    Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 
 

 

 

 

Олег Левченко 22 09 49 



 

Доопрацьований 30.01.2020 

ПРОЄКТ № 3531 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

від “___” _________ 2020 року         № _____ 

 

Про надання казенному підприємству 

“Кіровгеологія” дозволу на проведення  

інвентаризації земель по вул. Лінія 5-а, буд. 26 

 

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34 статті 26 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 35 Закону України  

“Про землеустрій”, статтями 12, 122 Земельного кодексу України, Постановою 

Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 № 513 “Про затвердження Порядку 

проведення інвентаризації земель”, розглянувши звернення казенного 

підприємства “Кіровгеологія”, Міська рада міста Кропивницького 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Надати дозвіл на проведення інвентаризації земель, що перебувають в 

постійному користуванні відповідно до державного акту на право постійного 

користування землею серії І-КР № 001918, зареєстрований в Книзі записів 

державних актів на право постійного користування землею за № 1088,  

площею 6,041819 га (у тому числі по угіддях: 6,041819 га – землі під) для 

розміщення адміністративного будинку, промзони та гуртожитку на 216 місць в 

селищі Гірничому 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 О.Мосіна. 

 

 

 

Міський голова                    Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

 
 

 

Олег Левченко 22 09 49 


