
ПРОЄКТ № 4563 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

 СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від «___» _____________ 2020 року                                                       № ______ 

 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо інвентаризації земель  

в межах міста Кропивницького 

 

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34 статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 1861 Земельного 

кодексу України, Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень», постановою Кабінету Міністрів України  

від 05 червня 2019 року № 476 «Про затвердження Порядку проведення 

інвентаризації земель та визнання такими, що втратили чинність, деяких 

постанов Кабінету Міністрів України», розглянувши технічну документацію із 

землеустрою щодо інвентаризації земель, Міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 

земель (земельної ділянки) промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, 

оборони та іншого призначення комунальної власності загальною площею 

63,2351 га в межах міста Кропивницького, а саме: проспекти Університетський, 

Інженерів, Промисловий, вулиці Перша Виставкова, Виставочна. 

 

2. Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати за 

територіальною громадою міста Кропивницького в особі Міської ради міста 

Кропивницького право комунальної власності на земельні ділянки: 

загальною площею 0,2278 га (кадастровий № 3510100000:19:215:0016) по 

просп. Промисловому, 19 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; 

загальною площею 3,2189 га (кадастровий № 3510100000:19:162:0044) по 

просп. Інженерів, 3 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; 
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загальною площею 0,2444 га (кадастровий № 3510100000:19:235:0007) по 

просп. Університетському для будівництва та обслуговування будівель 

громадських та релігійних організацій за рахунок земель житлової та 

громадської забудови; 

загальною площею 0,0080 га (кадастровий № 3510100000:19:215:0015) по 

просп. Інженерів, 10 для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової 

енергії за рахунок земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, 

оборони та іншого призначення; 

загальною площею 0,0031 га (кадастровий № 3510100000:19:162:0043) по 

просп. Інженерів, 8 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; 

загальною площею 0,7975 га (кадастровий № 3510100000:19:162:0042) по 

вул. Виставочній, 2 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі за 

рахунок земель житлової та громадської забудови; 

загальною площею 0,0102 га (кадастровий № 3510100000:19:162:0041) по 

просп. Інженерів, 3 для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової 

енергії за рахунок земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, 

оборони та іншого призначення; 

загальною площею 6,8053 га (кадастровий № 3510100000:19:162:0002) по 

вул. Виставочній, 2-г для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості (вид використання – для розміщення виробничої бази) за 

рахунок земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення; 

загальною площею 0,2548 га (кадастровий № 3510100000:19:162:0006) по 

вул. Виставочній, 2 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; 

загальною площею 0,5602 га (кадастровий № 3510100000:19:162:0007) по 

просп. Інженерів, 6 для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

автомобільного транспорту та дорожнього господарства за рахунок земель 

промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення; 

загальною площею 2,5699 га (кадастровий № 3510100000:19:162:0012) по 

просп. Інженерів, 13-а 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; 
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загальною площею 1,0881 га (кадастровий № 3510100000:19:162:0017) по 

просп. Інженерів, 6 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості (вид використання – для розміщення виробничо-

складських приміщень) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення земель природно-заповідного 

фонду та іншого природоохоронного призначення; 

загальною площею 0,9673 га (кадастровий № 3510100000:19:162:0018) по 

просп. Інженерів, 8 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; 

загальною площею 0,0117 га (кадастровий № 3510100000:19:162:0024) по 

просп. Промисловому, 13-а для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової 

енергії за рахунок земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, 

оборони та іншого призначення; 

загальною площею 1,4004 га (кадастровий № 3510100000:19:162:0028) по 

вул. Виставочній, 2 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; 

загальною площею 0,5892 га (кадастровий № 3510100000:19:162:0032) по 

просп. Промисловому, 13 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; 

загальною площею 1,8737 га (кадастровий № 3510100000:19:162:0033) по 

просп. Інженерів, 8 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; 

загальною площею 0,0538 га (кадастровий № 3510100000:19:162:0034) по 

просп. Інженерів, 8 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; 

загальною площею 0,4017 га (кадастровий № 3510100000:19:162:0036) по 

просп. Промисловому, 15-а 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; 

загальною площею 0,0131 га (кадастровий № 3510100000:19:162:0408) по 

просп. Промисловому для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової 
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енергії за рахунок земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, 

оборони та іншого призначення; 

загальною площею 0,4100 га (кадастровий № 3510100000:19:215:0005) по 

просп. Інженерів, 10 для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

автомобільного транспорту та дорожнього господарства за рахунок земель 

промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення; 

загальною площею 0,1922 га (кадастровий № 3510100000:19:215:0007) по 

просп. Інженерів, 10-б для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій за рахунок земель 

промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення; 

загальною площею 2,8433 га (кадастровий № 3510100000:19:215:0008) по 

просп. Інженерів, 10-а 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; 

загальною площею 0,8739 га (кадастровий № 3510100000:19:215:0009) по 

просп. Інженерів, 10 для будівництва індивідуальних гаражів за рахунок земель 

промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення; 

загальною площею 0,5070 га (кадастровий № 3510100000:19:215:0010) по 

просп. Інженерів, 10 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств за 

рахунок земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення; 

загальною площею 0,0110 га (кадастровий № 3510100000:19:215:0011) по 

просп. Інженерів, 10 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; 

загальною площею 0,2843 га (кадастровий № 3510100000:19:215:0012) по 

просп. Інженерів, 10 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; 

загальною площею 5,6100 га (кадастровий № 3510100000:19:215:0013) по 

просп. Промисловому, 17-а для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій за рахунок земель 

промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення; 

загальною площею 1,8000 га (кадастровий № 3510100000:19:215:0014) по 

просп. Інженерів, 12 для іншого сільськогосподарського призначення за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення; 
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загальною площею 3,9260 га (кадастровий № 3510100000:19:235:0001) по 

просп. Університетському, 22 для будівництва та обслуговування об'єктів 

туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування за рахунок 

земель житлової та громадської забудови; 

загальною площею 3,0308 га (кадастровий № 3510100000:19:235:0002) по 

просп. Університетському, 20 для будівництва та обслуговування об'єктів 

туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування за рахунок 

земель житлової та громадської забудови; 

загальною площею 4,5162 га (кадастровий № 3510100000:19:235:0003) по 

просп. Промисловому, 19 для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

автомобільного транспорту та дорожнього господарства за рахунок земель 

промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення; 

загальною площею 4,0007 га (кадастровий № 3510100000:19:235:0004) по 

просп. Промисловому, 21 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; 

загальною площею 6,6867 га (кадастровий № 3510100000:19:235:0005) по 

просп. Інженерів для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 

за рахунок земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення; 

загальною площею 0,0518 га (кадастровий № 3510100000:19:235:0006) по 

просп. Університетському для будівництва та обслуговування будівель 

громадських та релігійних організацій за рахунок земель промисловості, 

транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення; 

 

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.  

  

  

  

Міський голова                                                                      Андрій РАЙКОВИЧ  

 

 

 

 

 

 

 
Марія Матушек 35 83 55  


