
 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СЬОМА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 12 жовтня 2021 року        № 853 
 

Про надання КП «Теплоенергетик» 

дозволів на розроблення документацій  

із землеустрою по місту Кропивницькому  
 

Керуючись статтею 144 Конституції України, статтями 12, 19, 123 

Земельного кодексу України, пунктом 34 статті 26 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, статтями 50 та 55 Закону України “Про 

землеустрій”, розглянувши заяви КП «Теплоенергетик», Кропивницька  

міська рада 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Надати комунальному підприємству «Теплоенергетик» дозвіл  

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

в постійне користування по вул. Родниковій орієнтовною площею 0,0400 га  

(у тому числі по угіддях: 0,0400 га – землі, які використовуються для технічної 

інфраструктури) для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

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

(вид використання – для розміщення блочно-модульної котельні) за рахунок 

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

призначення. 
 

2. Надати комунальному підприємству «Теплоенергетик» дозвіл  

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

в постійне користування по просп. Університетському (біля житлового будинку 

№ 23, корп. 1) орієнтовною площею 0,0400 га (у тому числі по угіддях:  

0,0400 га – землі, які використовуються для технічної інфраструктури) для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій  

(вид використання – для будівництва блочно-модульної котельні потужністю 

2,7 МВт) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 

оборони та іншого призначення. 
 

3. Надати комунальному підприємству «Теплоенергетик» дозвіл  

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

шляхом зміни цільового призначення в постійне користування по  

просп. Промисловому, 8 загальною площею 5,9950 га (у тому числі по угіддях: 

5,9950 га – землі, які використовуються для технічної інфраструктури) для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (вид 

використання – для розміщення комплексу будівель) за рахунок земель  
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промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення. 
 

4. Надати комунальному підприємству «Теплоенергетик» дозвіл  

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

в постійне користування по вул. Добровольського, 24-а орієнтовною  

площею 0,6734 га (у тому числі по угіддях: 0,6734 га – землі, які 

використовуються для технічної інфраструктури) для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих 

підприємств, установ і організацій (вид використання – для розміщення 

комплексу будівель) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення. 
 

5. 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 


