
 

ПРОЄКТ № 1292 

 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
від «___» ______ 2022 року         № ______ 
 

Про затвердження ЖБК «Будівельник-3»  

технічної документації  

із землеустрою щодо інвентаризації земель 

по вул. Кропивницького, 8 
 

Керуючись статтею 144 Конституції України, статтями 12, 186 Земельного 

кодексу України, пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 57 Закону України «Про землеустрій», 

Порядком проведення інвентаризації земель, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 05.06.2019 № 476, розглянувши заяву ЖБК «Будівельник-3» 

та технічну документацію щодо інвентаризації земель, враховуючи Державний акт 

на право постійного користування землею від 20.10.1997 серії І-КР № 002125  

та з метою внесення відомостей до Державного земельного кадастру про межі 

земельної ділянки Кропивницька міська рада  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити житлово-будівельному кооперативу «Будівельник-3» технічну 

документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель на земельну ділянку,  

що перебуває у постійному користуванні по вул. Кропивницького, 8 загальною 

площею 1,2298 га (кадастровий № 3510100000:28:171:0108) для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку (КВЦПЗ – 02.03). 

 

2. 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 № 1292 

«Про затвердження ЖБК «Будівельник-3» технічної документації 

із землеустрою щодо інвентаризації земель по вул. Кропивницького, 8» 
 

Заявник ЖБК «Будівельник-3» 

Відомості про земельну ділянку Земельна ділянка перебуває у постійному користуванні, 

Державний акт на право постійного користування 

землею від 20.10.1997 серії І-КР № 002125 

Місце розташування (адреса) вул. Кропивницького, 8 

Площа, га 1,2298 га 

Вид користування постійне користування 

Цільове призначення  для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку 

Наявність нерухомого майна багатоквартирний житловий будинок 

Результат розгляду/пропозиції 

постійної комісії Кропивницької 

міської ради з питань екології, 

земельних відносин та 

комунальної власності 

Пропонується на розгляд постійної комісії 

Кропивницької міської ради з питань екології, 

земельних відносин та комунальної власності 

  

Мета прийняття рішення 

 Даний проєкт рішення підготовлений з метою проведення інвентаризації земель, а саме: 

внесення відомостей до Державного земельного кадастру про межі земельної ділянки та 

впорядкування існуючих угідь. 
 

 Посилання на законодавство  
 Згідно з абзацом 4 частини 2 статті 21 Закону України «Про Державний земельний 

кадастр», відомості про межі земельної ділянки вносяться до Державного земельного кадастру 

на підставі технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель - за 

результатами інвентаризації земель. 

 

Начальник управління         Роман ЛУНГОЛ 
 



 

 



 


