
         ПРОЕКТ № 2236 
УКРАЇНА 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від «___» ________ 2018 року        № ____ 
 

Про надання Головному управлінню  
національної поліції в Кіровоградській області  
дозволу на розроблення технічної документації  
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  
меж земельних ділянок по м. Кропивницькому 
 

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34 статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 123, 125 
Земельного кодексу України, статтею 55 Закону України «Про землеустрій», 
розглянувши клопотання Головного управління Національної поліції в 
Кіровоградській області, Міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Припинити приймальнику розподільнику при Кіровоградському 
міськвиконкому управлінні Управління внутрішніх справ України в 
Кіровоградській області право постійного користування землею (державний акт 
на право постійного користування землею серії ІІ-КР № 001893 зареєстрований 
в Книзі записів державних актів на право постійного користування  
землею 17.09.1996 за № 702) загальною площею 0,2200 га по  
вул. Бобринецький шлях (вул. 40 років Перемоги), 24 виданий на підставі 
рішення виконкому Кіровоградської міської Ради народних депутатів  
від 29.02.1996 № 138 для розміщення приймальника-розподільника по вул. 40 
років Перемоги, 24. 

Земельну ділянку площею 0,2200 га по вул. Бобринецький шлях, 24 
віднести до земель запасу. 

1.1. Надати Головному управлінню Національної поліції в 
Кіровоградській області дозвіл на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
постійне користування по вул. Бобринецький шлях, 24 загальною  
площею 0,2200 га (у тому числі по угіддях: 0,2200 га – землі під громадською 
забудовою) для розміщення та обслуговування комплексу будівель, що 
належить державі в особі Національної поліції України на праві оперативного 
управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській 
області, що перебувають у запасі.  

2. Припинити Ленінському районному відділу Кіровоградського міського 
управління Управління міністерства внутрішніх справ України в 
Кіровоградській області право постійного користування землею (державний акт 
на право постійного користування землею серії ІІ-КР № 001896 зареєстрований 
в Книзі записів державних актів на право постійного користування  



землею 25.12.1996 за № 748) загальною площею 0,2300 га по вул. Дворцовій  
(вул. Леніна), 6 виданий на підставі рішення виконкому Кіровоградської 
міської Ради народних депутатів від 29.02.1996 № 138 для розміщення 
Ленінського районного відділу по вул. Леніна, 6. 

Земельну ділянку площею 0,2300 га по вул. Дворцовій, 6 віднести до 
земель запасу. 

2.1. Надати Головному управлінню Національної поліції в 
Кіровоградській області дозвіл на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
постійне користування по вул. Дворцовій, 6 загальною  
площею 0,2300 га (у тому числі по угіддях: 0,2300 га – землі під громадською 
забудовою) для розміщення та обслуговування комплексу будівель, що 
належить державі в особі Національної поліції України на праві оперативного 
управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській 
області, що перебувають у запасі. 

3. Припинити Управлінню внутрішніх справ Кіровоградської обласної 
державної адміністрації Училище професійної підготовки працівників міліції 
по вул. Бєляєва, 17 право постійного користування землею (державний акт на 
право постійного користування землею серії КР № 00000274 зареєстрований в 
Книзі записів державних актів на право постійного користування  
землею 21.12.1994 за № 329) загальною площею 0,2300 га по  
по вул. Бєляєва, 17 виданий на підставі рішення виконкому міської Ради 
народних депутатів від 28.07.1994 № 579 для розміщення училища. 

Земельну ділянку площею 0,2300 га по вул. Бєляєва, 17 віднести до 
земель запасу. 

3.1. Надати Головному управлінню Національної поліції в 
Кіровоградській області дозвіл на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
постійне користування по вул. Бєляєва, 17 загальною площею 0,2300 га (у тому 
числі по угіддях: 0,2300 га – землі під громадською забудовою) для розміщення 
та обслуговування нежитлової будівлі, що належить державі в особі 
Національної поліції України на праві оперативного управління Головного 
управління Національної поліції в Кіровоградській області, що перебувають у 
запасі.  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища та 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів                             
ради Грабенка О.В.  
 
 

Міський голова           А.Райкович 
 
 
 
 
 
 
 
Шевченко 22 09 49 


