
ПРОЄКТ № 1291 

 
КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА  

 

СЕСІЯ ВОСЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від «___» ________ 2022 року      № ______ 
 

Про затвердження ВАТ «Кіровоградгаз»  

технічних документацій із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення)  

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)  

по м. Кропивницькому 
 

 Керуючись статтею 144 Конституції України, статтями 12, 123 

Земельного кодексу України, пунктом 34 статті 26 Закону України  

«Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 55 Закону України  

«Про землеустрій», пунктом 6 розділу ІІ Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та 

комунальної власності», вимогами Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», враховуючи рішення міської 

ради від 06.10.2020 № 3591 «Про надання  

ВАТ «Кіровоградгаз» дозволів на розроблення технічних документацій  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок  

по місту Кропивницькому», розглянувши заяви ВАТ «Кіровоградгаз»  

та технічні документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості), Кропивницька міська рада  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити відкритому акціонерному товариству по газопостачанню та 

газифікації «Кіровоградгаз» технічну документацію із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  

(на місцевості) площею 0,0096 га по вул. Генерала Родимцева (кадастровий  

№ 3510100000:40:333:0017), що перебуває у постійному користуванні 

(Державний акт на право постійного користування землею серії КР  

№ 00000140, зареєстрований в Книзі записів державних актів на право 

постійного користування землею за № 551 від 27.07.1995) для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої 

води, збирання, очищення та розподілення води), за рахунок земель 

промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та 

іншого призначення. 
 

2. Затвердити відкритому акціонерному товариству по газопостачанню та 

газифікації «Кіровоградгаз» технічну документацію із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  

(на місцевості) площею 0,0084 га по вул. Яновського (кадастровий  

№ 3510100000:41:333:0069), що перебуває у постійному користуванні 

(Державний акт на право постійного користування землею серії КР  

№ 00000140, зареєстрований в Книзі записів державних актів на право 



 

постійного користування землею за № 551 від 27.07.1995) для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої 

води, збирання, очищення та розподілення води), за рахунок земель 

промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та 

іншого призначення. 

 

3. Затвердити відкритому акціонерному товариству по газопостачанню та 

газифікації «Кіровоградгаз» технічну документацію із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  

(на місцевості) площею 0,0219 га по вул. Кавказька Площа (кадастровий  

№ 3510100000:46:351:0151), що перебуває у постійному користуванні 

(Державний акт на право постійного користування землею серії КР  

№ 00000140, зареєстрований в Книзі записів державних актів на право 

постійного користування землею за № 551 від 27.07.1995) для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої 

води, збирання, очищення та розподілення води), за рахунок земель 

промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та 

іншого призначення. 

 

4. Затвердити відкритому акціонерному товариству по газопостачанню та 

газифікації «Кіровоградгаз» технічну документацію із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  

(на місцевості) площею 0,0083 га по вул. Шахтарській (кадастровий  

№ 3510100000:21:152:0101), що перебуває у постійному користуванні 

(Державний акт на право постійного користування землею серії КР  

№ 00000140, зареєстрований в Книзі записів державних актів на право 

постійного користування землею за № 551 від 27.07.1995) для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої 

води, збирання, очищення та розподілення води), за рахунок земель 

промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та 

іншого призначення. 

 

5. Затвердити відкритому акціонерному товариству по газопостачанню та 

газифікації «Кіровоградгаз» технічну документацію із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  

(на місцевості) площею 0,0171 га по вул. Залізничній 2-й (кадастровий  

№ 3510100000:13:086:0070), що перебуває у постійному користуванні 

(Державний акт на право постійного користування землею серії КР  

№ 00000140, зареєстрований в Книзі записів державних актів на право 

постійного користування землею за № 551 від 27.07.1995) для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої 

води, збирання, очищення та розподілення води), за рахунок земель 

промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та 

іншого призначення. 

 



 

6. Затвердити відкритому акціонерному товариству по газопостачанню та 

газифікації «Кіровоградгаз» технічну документацію із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  

(на місцевості) площею 0,0098 га по вул. Хабаровській (кадастровий  

№ 3510100000:42:370:0074), що перебуває у постійному користуванні 

(Державний акт на право постійного користування землею серії КР  

№ 00000140, зареєстрований в Книзі записів державних актів на право 

постійного користування землею за № 551 від 27.07.1995) для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої 

води, збирання, очищення та розподілення води), за рахунок земель 

промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та 

іншого призначення. 

 

7. Затвердити відкритому акціонерному товариству по газопостачанню та 

газифікації «Кіровоградгаз» технічну документацію із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  

(на місцевості) площею 0,0124 га по вул. Космонавта Попова (кадастровий  

№ 3510100000:37:329:0159), що перебуває у постійному користуванні 

(Державний акт на право постійного користування землею серії  

КР № 00000140, зареєстрований в Книзі записів державних актів на право 

постійного користування землею за № 551 від 27.07.1995) для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої 

води, збирання, очищення та розподілення води), за рахунок земель 

промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та 

іншого призначення. 

 

8. Затвердити відкритому акціонерному товариству по газопостачанню та 

газифікації «Кіровоградгаз» технічну документацію із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  

(на місцевості) площею 0,0148 га по вул. Січовій (кадастровий  

№ 3510100000:20:135:0065), що перебуває у постійному користуванні 

(Державний акт на право постійного користування землею серії  

КР № 00000140, зареєстрований в Книзі записів державних актів на право 

постійного користування землею за № 551 від 27.07.1995) для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої 

води, збирання, очищення та розподілення води), за рахунок земель 

промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та 

іншого призначення. 

 

9. Затвердити відкритому акціонерному товариству по газопостачанню та 

газифікації «Кіровоградгаз» технічну документацію із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  

(на місцевості) площею 0,0094 га в селищі Гірничому (кадастровий  

№ 3510100000:50:420:0018), що перебуває у постійному користуванні 

(Державний акт на право постійного користування землею серії  

КР № 00000140, зареєстрований в Книзі записів державних актів на право 



 

постійного користування землею за № 551 від 27.07.1995) для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої 

води, збирання, очищення та розподілення води), за рахунок земель 

промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та 

іншого призначення. 

 

10. Затвердити відкритому акціонерному товариству по газопостачанню 

та газифікації «Кіровоградгаз» технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,0325 га по просп. Перемоги (кадастровий  

№ 3510100000:23:141:0156), що перебуває у постійному користуванні 

(Державний акт на право постійного користування землею серії КР  

№ 00000140, зареєстрований в Книзі записів державних актів на право 

постійного користування землею за № 551 від 27.07.1995) для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої 

води, збирання, очищення та розподілення води), за рахунок земель 

промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та 

іншого призначення. 

 

11. Затвердити відкритому акціонерному товариству по газопостачанню 

та газифікації «Кіровоградгаз» технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,0227 га по вул. Металургів (кадастровий № 3510166900:09:096:0250), 

що перебуває у постійному користуванні (Державний акт на право постійного 

користування землею серії КР № 00000140, зареєстрований в Книзі записів 

державних актів на право постійного користування землею за № 551 від 

27.07.1995) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення 

газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення 

води), за рахунок земель промисловості, транспорту, електронних комунікацій, 

енергетики, оборони та іншого призначення. 

 

12. Затвердити відкритому акціонерному товариству по газопостачанню 

та газифікації «Кіровоградгаз» технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,0122 га по вул. Комарова (кадастровий № 3510100000:41:356:0085), 

що перебуває у постійному користуванні (Державний акт на право постійного 

користування землею серії КР № 00000140, зареєстрований в Книзі записів 

державних актів на право постійного користування землею за № 551 від 

27.07.1995) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення 

газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення 

води), за рахунок земель промисловості, транспорту, електронних комунікацій, 

енергетики, оборони та іншого призначення. 

 

13. Затвердити відкритому акціонерному товариству по газопостачанню 

та газифікації «Кіровоградгаз» технічну документацію із землеустрою щодо 



 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,0042 га по вул. Комарова (кадастровий № 3510100000:33:301:0111), 

що перебуває у постійному користуванні (Державний акт на право постійного 

користування землею серії КР № 00000140, зареєстрований в Книзі записів 

державних актів на право постійного користування землею за № 551 від 

27.07.1995) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення 

газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення 

води), за рахунок земель промисловості, транспорту, електронних комунікацій, 

енергетики, оборони та іншого призначення. 

 

14. Затвердити відкритому акціонерному товариству по газопостачанню 

та газифікації «Кіровоградгаз» технічну документацію із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  

(на місцевості) площею 0,0049 га по вул. Дніпровській (кадастровий  

№ 3510100000:17:119:0081), що перебуває у постійному користуванні 

(Державний акт на право постійного користування землею серії  

КР № 00000140, зареєстрований в Книзі записів державних актів на право 

постійного користування землею за № 551 від 27.07.1995) для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої 

води, збирання, очищення та розподілення води), за рахунок земель 

промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та 

іншого призначення. 

 

15. Затвердити відкритому акціонерному товариству по газопостачанню 

та газифікації «Кіровоградгаз» технічну документацію із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  

(на місцевості) площею 0,0051 га по вул. Євгена Тельнова (кадастровий  

№ 3510100000:34:280:0075), що перебуває у постійному користуванні 

(Державний акт на право постійного користування землею серії  

КР № 00000140, зареєстрований в Книзі записів державних актів на право 

постійного користування землею за № 551 від 27.07.1995) для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої 

води, збирання, очищення та розподілення води), за рахунок земель 

промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та 

іншого призначення. 

 

16. Затвердити відкритому акціонерному товариству по газопостачанню 

та газифікації «Кіровоградгаз» технічну документацію із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  

(на місцевості) площею 0,0163 га по вул. Євгена Тельнова (кадастровий  

№ 3510100000:37:273:0037), що перебуває у постійному користуванні 

(Державний акт на право постійного користування землею серії  

КР № 00000140, зареєстрований в Книзі записів державних актів на право 

постійного користування землею за № 551 від 27.07.1995) для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої 



 

води, збирання, очищення та розподілення води), за рахунок земель 

промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та 

іншого призначення. 

 

17. Затвердити відкритому акціонерному товариству по газопостачанню 

та газифікації «Кіровоградгаз» технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,0136 га по вул. Глибка (кадастровий № 3510100000:46:355:0110), що 

перебуває у постійному користуванні (Державний акт на право постійного 

користування землею серії КР № 00000140, зареєстрований в Книзі записів 

державних актів на право постійного користування землею за № 551 від 

27.07.1995) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення 

газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення 

води), за рахунок земель промисловості, транспорту, електронних комунікацій, 

енергетики, оборони та іншого призначення. 

 

18. Затвердити відкритому акціонерному товариству по газопостачанню 

та газифікації «Кіровоградгаз» технічну документацію із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,0058 га по вул. Варшавській (кадастровий  

№ 3510100000:14:102:0001), що перебуває у постійному користуванні 

(Державний акт на право постійного користування землею серії  

КР № 00000140, зареєстрований в Книзі записів державних актів на право 

постійного користування землею за № 551 від 27.07.1995) для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої 

води, збирання, очищення та розподілення води), за рахунок земель 

промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та 

іншого призначення. 

 

19. Затвердити відкритому акціонерному товариству по газопостачанню 

та газифікації «Кіровоградгаз» технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,0105 га по вул. Волкова (кадастровий № 3510100000:37:306:0136), 

що перебуває у постійному користуванні (Державний акт на право постійного 

користування землею серії КР № 00000140, зареєстрований в Книзі записів 

державних актів на право постійного користування землею за № 551 від 

27.07.1995) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення 

газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення 

води), за рахунок земель промисловості, транспорту, електронних комунікацій, 

енергетики, оборони та іншого призначення. 

 

20. Затвердити відкритому акціонерному товариству по газопостачанню 

та газифікації «Кіровоградгаз» технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,0310 га по пров. Фортечному (кадастровий  3510100000:39:311:0179), 

що перебуває у постійному користуванні (Державний акт на право постійного 



 

користування землею серії КР № 00000140, зареєстрований в Книзі записів 

державних актів на право постійного користування землею за № 551 від 

27.07.1995) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення 

газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення 

води), за рахунок земель промисловості, транспорту, електронних комунікацій, 

енергетики, оборони та іншого призначення. 

 

21. Затвердити відкритому акціонерному товариству по газопостачанню 

та газифікації «Кіровоградгаз» технічну документацію із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  

(на місцевості) площею 0,0104 га по вул. Солдатській (кадастровий  

№ 3510100000:39:338:0264), що перебуває у постійному користуванні 

(Державний акт на право постійного користування землею серії  

КР № 00000140, зареєстрований в Книзі записів державних актів на право 

постійного користування землею за № 551 від 27.07.1995) для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої 

води, збирання, очищення та розподілення води), за рахунок земель 

промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та 

іншого призначення. 

 

22. Затвердити відкритому акціонерному товариству по газопостачанню 

та газифікації «Кіровоградгаз» технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,0088 га по вул. Пляжній (кадастровий № 3510100000:11:088:0090), 

що перебуває у постійному користуванні (Державний акт на право постійного 

користування землею серії КР № 00000140, зареєстрований в Книзі записів 

державних актів на право постійного користування землею за № 551 від 

27.07.1995) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення 

газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення 

води), за рахунок земель промисловості, транспорту, електронних комунікацій, 

енергетики, оборони та іншого призначення. 

 

23. Затвердити відкритому акціонерному товариству по газопостачанню 

та газифікації «Кіровоградгаз» технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,0058 га по вул. Рівненській (кадастровий № 3510100000:33:301:0110), 

що перебуває у постійному користуванні (Державний акт на право постійного 

користування землею серії КР № 00000140, зареєстрований в Книзі записів 

державних актів на право постійного користування землею за № 551 від 

27.07.1995) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення 

газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення 

води), за рахунок земель промисловості, транспорту, електронних комунікацій, 

енергетики, оборони та іншого призначення. 

 



 

24. Затвердити відкритому акціонерному товариству по газопостачанню 

та газифікації «Кіровоградгаз» технічну документацію із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,0064 га по вул. Преображенській (кадастровий  

№ 3510100000:29:272:0098), що перебуває у постійному користуванні 

(Державний акт на право постійного користування землею серії  

КР № 00000140, зареєстрований в Книзі записів державних актів на право 

постійного користування землею за № 551 від 27.07.1995) для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої 

води, збирання, очищення та розподілення води), за рахунок земель 

промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та 

іншого призначення. 

 

25. Затвердити відкритому акціонерному товариству по газопостачанню 

та газифікації «Кіровоградгаз» технічну документацію із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  

(на місцевості) площею 0,0214 га по вул. Космонавта Попова (кадастровий  

№ 3510100000:37:316:0194), що перебуває у постійному користуванні 

(Державний акт на право постійного користування землею серії  

КР № 00000140, зареєстрований в Книзі записів державних актів на право 

постійного користування землею за № 551 від 27.07.1995) для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої 

води, збирання, очищення та розподілення води), за рахунок земель 

промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та 

іншого призначення. 

 

26. Затвердити відкритому акціонерному товариству по газопостачанню 

та газифікації «Кіровоградгаз» технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,0066 га по вул. Пляжній (кадастровий № 3510100000:06:058:0048), 

що перебуває у постійному користуванні (Державний акт на право постійного 

користування землею серії КР № 00000140, зареєстрований в Книзі записів 

державних актів на право постійного користування землею за № 551 від 

27.07.1995) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення 

газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення 

води), за рахунок земель промисловості, транспорту, електронних комунікацій, 

енергетики, оборони та іншого призначення. 

 

27. Затвердити відкритому акціонерному товариству по газопостачанню 

та газифікації «Кіровоградгаз» технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,0282 га по вул. Пацаєва (кадастровий № 3510100000:37:316:0193), що 

перебуває у постійному користуванні (Державний акт на право постійного 

користування землею серії КР № 00000140, зареєстрований в Книзі записів 

державних актів на право постійного користування землею за № 551 від 

27.07.1995) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 



 

будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення 

газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення 

води), за рахунок земель промисловості, транспорту, електронних комунікацій, 

енергетики, оборони та іншого призначення. 

 

28. Затвердити відкритому акціонерному товариству по газопостачанню 

та газифікації «Кіровоградгаз» технічну документацію із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,0105 га по вул. Ломоносова (кадастровий  

№ 3510100000:27:170:0042), що перебуває у постійному користуванні 

(Державний акт на право постійного користування землею серії  

КР № 00000140, зареєстрований в Книзі записів державних актів на право 

постійного користування землею за № 551 від 27.07.1995) для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої 

води, збирання, очищення та розподілення води), за рахунок земель 

промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та 

іншого призначення. 

 

29. Затвердити відкритому акціонерному товариству по газопостачанню 

та газифікації «Кіровоградгаз» технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,0096 га по вул. Кременчуцькій (кадастровий  

№ 3510100000:21:146:0096), що перебуває у постійному користуванні 

(Державний акт на право постійного користування землею серії  

КР № 00000140, зареєстрований в Книзі записів державних актів на право 

постійного користування землею за № 551 від 27.07.1995) для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої 

води, збирання, очищення та розподілення води), за рахунок земель 

промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та 

іншого призначення. 

 

30. Затвердити відкритому акціонерному товариству по газопостачанню 

та газифікації «Кіровоградгаз» технічну документацію із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  

(на місцевості) площею 0,0088 га по вул. Габдрахманова (кадастровий  

№ 3510100000:34:224:0102), що перебуває у постійному користуванні 

(Державний акт на право постійного користування землею серії  

КР № 00000140, зареєстрований в Книзі записів державних актів на право 

постійного користування землею за № 551 від 27.07.1995) для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої 

води, збирання, очищення та розподілення води), за рахунок земель 

промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та 

іншого призначення. 

 

31. Затвердити відкритому акціонерному товариству по газопостачанню 

та газифікації «Кіровоградгаз» технічну документацію із землеустрою  



 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  

(на місцевості) площею 0,0047 га по вул. В’ячеслава Чорновола (кадастровий  

№ 3510100000:28:189:0054), що перебуває у постійному користуванні 

(Державний акт на право постійного користування землею серії  

КР № 00000140, зареєстрований в Книзі записів державних актів на право 

постійного користування землею за № 551 від 27.07.1995) для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої 

води, збирання, очищення та розподілення води), за рахунок земель 

промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та 

іншого призначення. 

 

32. Затвердити відкритому акціонерному товариству по газопостачанню 

та газифікації «Кіровоградгаз» технічну документацію із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  

(на місцевості) площею 0,0189 га по вул. Водоп’янова (кадастровий  

№ 3510100000:45:371:0052), що перебуває у постійному користуванні 

(Державний акт на право постійного користування землею серії  

КР № 00000140, зареєстрований в Книзі записів державних актів на право 

постійного користування землею за № 551 від 27.07.1995) для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої 

води, збирання, очищення та розподілення води), за рахунок земель 

промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та 

іншого призначення. 

 

33. Затвердити відкритому акціонерному товариству по газопостачанню 

та газифікації «Кіровоградгаз» технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,0107 га по вул. Беляєва (кадастровий № 3510100000:32:216:0052), що 

перебуває у постійному користуванні (Державний акт на право постійного 

користування землею серії КР № 00000140, зареєстрований в Книзі записів 

державних актів на право постійного користування землею за № 551 від 

27.07.1995) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення 

газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення 

води), за рахунок земель промисловості, транспорту, електронних комунікацій, 

енергетики, оборони та іншого призначення. 

 

34. Затвердити відкритому акціонерному товариству по газопостачанню 

та газифікації «Кіровоградгаз» технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,0034 га по вул. Андрія Матвієнка (кадастровий  

№ 3510100000:28:171:0106), що перебуває у постійному користуванні 

(Державний акт на право постійного користування землею серії КР  

№ 00000140, зареєстрований в Книзі записів державних актів на право 

постійного користування землею за № 551 від 27.07.1995) для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої 



 

води, збирання, очищення та розподілення води), за рахунок земель 

промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та 

іншого призначення. 

 

35. Затвердити відкритому акціонерному товариству по газопостачанню 

та газифікації «Кіровоградгаз» технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,0332 га по вул. Галушкіна (кадастровий № 3510100000:24:297:0041), 

що перебуває у постійному користуванні (Державний акт на право постійного 

користування землею серії КР № 00000140, зареєстрований в Книзі записів 

державних актів на право постійного користування землею за № 551 від 

27.07.1995) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення 

газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення 

води), за рахунок земель промисловості, транспорту, електронних комунікацій, 

енергетики, оборони та іншого призначення. 

 

36. Відкритому акціонерному товариству по газопостачанню  

та газифікації «Кіровоградгаз» зареєструвати право на земельні ділянки, 

зазначені у пунктах 1-35 цього рішення, згідно з чинним законодавством 

України. 
 

37. 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. 

 

 
 

Секретар міської ради      Олег КОЛЮКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дар’я Корець 35 83 56 



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення Кропивницької міської ради № 1291 

«Про затвердження ВАТ «Кіровоградгаз» технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)  

по м. Кропивницькому» 

 

Заявник ВАТ «Кіровоградгаз» 

Рішення, яким надано дозвіл від 06.10.2020 № 3591 

Місце розташування (адреса) по місту Кропивницькому 

Вид користування Земельні ділянки перебувають у постійному 

користуванні (Державний акт на право постійного 

користування землею серії КР № 00000140) 

Цільове призначення  для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, 

постачання пари та гарячої води, збирання, очищення 

та розподілення води) 

Вид використання для розміщення ГРП 

Результат розгляду/пропозиції 

Комісії 

Пропонується на розгляд постійної комісії міської ради 

з питань екології, земельних відносин та комунальної 

власності та сесії Кропивницької міської ради 
 

 Мета прийняття рішення 

Даний проєкт рішення підготовлений з метою належного оформлення 

землекористування згідно з чинним законодавством, забезпечення ефективного 

використання земель міста та залучення коштів до місцевого бюджету. 
 

 Посилання на законодавство  
Статтею 123 Земельного кодексу України визначено, що надання земельних ділянок 

комунальної власності у користування здійснюється органами виконавчої влади або 

органами місцевого самоврядування. 

Відповідно до пункту 6 розділу ІІ Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» 

у разі якщо відомості про земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні 

органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ, організацій не 

внесені до Державного реєстру земель, надання дозволу на розроблення документації із 

землеустрою, що є підставою для державної реєстрації таких земельних ділянок, а також її 

затвердження здійснюються у межах населених пунктів - сільськими, селищними, міськими 

радами. 

 

 

Начальник управління        Роман ЛУНГОЛ 
 

 


