
 

Доопрацьований 01.02.2021 

ПРОЄКТ № 4221 

 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА  

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

від «__» ________ 2021 року         № ______ 

 

Про надання ПрАТ «Київ-Дніпровське міжгалузеве  

підприємство промислового залізничного транспорту» 

дозволу на проведення інвентаризації земель 

по місту Кропивницькому 

 

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, розглянувши 

лист ПрАТ «Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового 

залізничного транспорту», Кропивницька міська рада  

В И Р І Ш И Л А: 

1. Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради  

від 27.03.2014 № 2967 «Про надання ПрАТ «Київ-Дніпровське міжгалузеве 

підприємство промислового залізничного транспорту» дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок по місту Кіровограду». 

 

2. Надати приватному акціонерному товариству «Київ-Дніпровське 

міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту» дозвіл на  

проведення інвентаризації земель по місту Кропивницькому, що перебувають у 

постійному користуванні, а саме: 

земельна ділянка орієнтовною площею 3,89 га, державний акт на право 

постійного користування землею серії ІІ-КР № 001945, який зареєстровано в 

Книзі записів державних актів на право постійного користування землею  

за № 600 від 30.04.1996 для розміщення залізниць для обслуговування 

промислових підприємств м. Кіровограда; 

земельна ділянка орієнтовною площею 4,61 га, державний акт на право 

постійного користування землею серії ІІ-КР № 001946, який зареєстровано в 

Книзі записів державних актів на право постійного користування землею  

за № 601 від 30.04.1996 для розміщення залізниць для обслуговування 

промислових підприємств м. Кіровограда; 



 

2 

земельна ділянка орієнтовною площею 8,2 га, державний акт на право 

постійного користування землею серії ІІ-КР № 001947, який зареєстровано в  

Книзі записів державних актів на право постійного користування землею  

за № 602 від 30.04.1996 для розміщення залізниць для обслуговування 

промислових підприємств м. Кіровограда; 

земельна ділянка орієнтовною площею 1,41 га, державний акт на право 

постійного користування землею серії ІІ-КР № 001948, який зареєстровано в 

Книзі записів державних актів на право постійного користування землею  

за № 603 від 30.04.1996 для розміщення залізниць для обслуговування 

промислових підприємств м. Кіровограда; 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань екології, земельних відносин та комунальної 

власності та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради О.Мосіна. 

 

 

 

Міський голова        Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Дар’я Корець 35 83 56 


