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ПРОЄКТ № 141 

 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  "_____" __________ 2021 року                                                         № ______ 
 

Про передачу ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННЮ 

ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В 

КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ у постійне 

користування земельної ділянки  

по вул. Соборній, 7-а 
 

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34 статті 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 92, 122 

Земельного кодексу України, статтею 50 Закону України «Про землеустрій», 

враховуючи рішення міської ради від 27.11.2017 № 1246 «Про надання 

Головному управлінню пенсійного фонду України в Кіровоградській 

області дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Соборній, 7», розглянувши клопотання 

ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В 

КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ та проєкт землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, Кропивницька міська рада  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННЮ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ 

УКРАЇНИ В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у постійне користування по вул. Соборній, 7-а 

(кадастровий № 3510100000:39:320:0050) загальною площею 0,0030 га для 

будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та 

громадської забудови (вид використання – для облаштування місця для 

паркування особистого автотранспорту маломобільних груп населення). 
 

2. Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати за 

територіальною громадою міста Кропивницького в особі Кропивницької 

міської ради право комунальної власності на земельну ділянку  

загальною площею 0,0030 га (кадастровий № 3510100000:39:320:0050)  

по вул. Соборній, 7-а для будівництва і обслуговування паркінгів та 

автостоянок на землях житлової та громадської забудови (вид використання – 

для облаштування місця для паркування особистого автотранспорту 

маломобільних груп населення). 
 

 



2 

 
 

 3. Передати ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННЮ ПЕНСІЙНОГО  

ФОНДУ УКРАЇНИ В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ у постійне  

користування земельну ділянку по вул. Соборній, 7-а (кадастровий  

№ 3510100000:39:320:0050) загальною площею 0,0030 га (у тому числі по  

угіддях: 0,0030 га – землі під будівлями та спорудами транспорту) для 

будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та 

громадської забудови (вид використання – для облаштування місця для 

паркування особистого автотранспорту маломобільних груп населення)  

за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

 

4. ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННЮ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В 

КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ зареєструвати право на земельну ділянку, 

передану у постійне користування, згідно з чинним законодавством України. 

 

5. Контроль за виконанням даного 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 



 



 


