
 

ПРОЄКТ № 1260 

 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА  

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

від «__» ________ 2022 року        № _____ 
 

Про передачу з комунальної  

в державну власність земельної ділянки  

по вул. Дворцовій, 6/7  
 

Керуючись статтею 144 Конституції України, статтями 12, 84, 117 

Земельного кодексу України, пунктом 34 статті 26 Закону України  

«Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши клопотання  

Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції  

(м. Дніпро), Кропивницька міська рада  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Передати в державну власність із земель комунальної власності 

земельну ділянку по вул. Дворцовій, 6/7 (кадастровий  

№ 3510100000:29:187:0067), яка перебуває у постійному користуванні 

Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції  

(м. Дніпро), площею 0,1974 га для будівництва та обслуговування будівель 

органів державної реєстрації влади та місцевого самоврядування, у зв’язку  

з розміщенням на земельній ділянці комплексу будівель державної власності. 
 

2. Здійснити передачу земельної ділянки, зазначеної у пункті 1 цього 

рішення, згідно з чинним законодавством України. 
 

3. Уповноважити заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Мосіна Олександра Володимировича на підписання 

акта приймання-передачі земельної ділянки по вул. Дворцовій, 6/7 площею 

0,1974 га (кадастровий № 3510100000:29:187:0067) для будівництва та 

обслуговування будівель органів державної реєстрації влади та місцевого 

самоврядування. 

 

4. 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. 

 

 

 

Секретар міської ради      Олег КОЛЮКА 

 

Дар’я Корець 35 83 56 

 



  
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення Кропивницької міської ради № 1260 

«Про передачу з комунальної в державну власність земельної ділянки  

по вул. Дворцовій, 6/7» 

Заявник Південно-Східне міжрегіональне управління 

Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

Відомості про земельні ділянки Земельна ділянка перебуває у постійному користуванні  

Місце розташування (адреса) вул. Дворцова, 6/7 

Цільове призначення  для будівництва та обслуговування будівель органів 

державної реєстрації влади та місцевого 

самоврядування 

Наявність нерухомого майна державне 

Результат розгляду/пропозиції 

Комісії 

Пропонується на розгляд постійної комісії 

Кропивницької міської ради з питань екології, 

земельних відносин та комунальної власності 

 Мета прийняття рішення 

 З метою належного оформлення землекористування відповідно до чинного 

законодавства України, забезпечення ефективного використання земель міста та залучення 

коштів до місцевого бюджету за рахунок сплати земельного податку. 

 Посилання на законодавство  
Відповідно до частини 1 статті 117 Земельного кодексу України передача земельних 

ділянок державної власності у комунальну власність чи навпаки здійснюється за рішеннями 

відповідних органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування, які здійснюють 

розпорядження землями державної чи комунальної власності відповідно до повноважень, 

визначених цим Кодексом. 

У рішенні органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про 

передачу земельної ділянки у державну чи комунальну власність зазначаються кадастровий 

номер земельної ділянки, її місце розташування, площа, цільове призначення, відомості про 

обтяження речових прав на земельну ділянку, обмеження у її використанні. 

На підставі рішення органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування 

про передачу земельної ділянки у державну чи комунальну власність складається акт 

приймання-передачі такої земельної ділянки. 

Рішення органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про передачу 

земельної ділянки у державну чи комунальну власність разом з актом приймання-передачі 

такої земельної ділянки є підставою для державної реєстрації права власності держави, 

територіальної громади на неї. 

 

Начальник управління         Роман ЛУНГОЛ 



 
 



  

 


