
ПРОЄКТ № 4531 

 
МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

СЕСІЯ ВОСЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від «__» ________ 2020 року       № _____ 
 

Про затвердження КП «ТАРНИК» технічної  

документації із землеустрою щодо  

встановлення (відновлення) меж земельних  

ділянок в натурі (на місцевості)  

по вул. Руслана Слободянюка, 184 
 

Керуючись статтею 144 Конституції України, статтями 12, 123 

Земельного кодексу України, пунктом 34 статті 26 Закону України  

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

«Про землеустрій», пунктом 6 розділу ІІ Закону України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної 

та комунальної власності», вимогами Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», розглянувши 

заяву КП «ТАРНИК» та технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), 

Міська рада міста Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити колективному підприємству «ТАРНИК» технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,6272 га по 

вул. Руслана Слободянюка, 184, що перебувають у постійному користуванні 

(Державний акт на право постійного користування землею серії ІІ-КР  

№ 001054, зареєстрований в Книзі записів державних актів на право 

постійного користування землею 07.08.2001 за № 1527), а саме земельні 

ділянки площею 0,2311 га (кадастровий № 3510100000:18:107:0107) та 

площею 0,3961 га (кадастровий № 3510100000:18:107:0108) для розміщення 

та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, за рахунок 

земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення. 
 

2. Колективному підприємству «ТАРНИК» зареєструвати право на 

земельні ділянки по вул. Руслана Слободянюка, 184, згідно з чинним 

законодавством України. 
 

3. 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 

Дар’я Корець 35 83 56 


