МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 13 жовтня 2020 року

№ 3650

Про затвердження ГУНП в Кіровоградській
області проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки по вул. Вокзальній, 56
Керуючись статтею 144 Конституції України, статтями 12, 122
Земельного кодексу України, пунктом 34 статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статтею 55 Закону України «Про
землеустрій», пунктами 4 та 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо
розмежування земель державної та комунальної власності», розглянувши
клопотання Головного управління Національної поліції в Кіровоградській
області, Міська рада міста Кропивницького
В И Р І Ш И Л А:
1. Припинити Кіровоградській міській Раді народних депутатів право
постійного користування земельною ділянкою (Державний акт на право
постійного користування землею серії ІІ-КР № 000759, зареєстрований в
Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за
№ 968 від 22.05.1996) загальною площею 2,21 га по вул. Вокзальній, 58
(вул. Жовтневої Революції) для розміщення адміністративного будинку,
надану на підставі рішення виконкому Кіровоградської міської Ради народних
депутатів від 22.05.1996 № 319.
Земельну ділянку по вул. Вокзальній, 58 загальною площею 2,21 га
віднести до земель запасу.
2. Затвердити Головному управлінню Національної поліції в
Кіровоградській області проєкт землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у постійне користування (кадастровий № 3510100000:27:188:0115) по
вул. Вокзальній, 56 загальною площею 0,5171 га (у тому числі по угіддях:
0,5171 га – землі під громадськими спорудами, які мають історикоархітектурну цінність) для розміщення та постійної діяльності Національної
поліції України, її територіальних органів, підприємств, установ та
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організацій, що належать до сфери управління Національної поліції (вид
використання: для розміщення та обслуговування ізолятора тимчасового
тримання) за рахунок земель житлової та громадської забудови.
3. Контроль за виконанням цього 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.
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