
 
 

УКРАЇНА 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 27 листопада 2018 року       № 2182 

 

Про затвердження ДЕРЖАВНОМУ  

ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ  

«КІРОВОГРАДСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ» 

технічної документації із землеустрою  

щодо поділу земельної ділянки  

на площі Дружби народів, 2 

 

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34               

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,                  

статтею 4 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень», статтею 30 Закону України «Про 

землеустрій», статтями 12, 791, 116, 126, 141 Земельного кодексу України, 

розглянувши звернення ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ «КІРОВОГРАДСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ» та технічну 

документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, Міська рада 

міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 1. Припинити ДЕРЖАВНОМУ ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ 

ЗАКЛАДУ «КІРОВОГРАДСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ» право 

постійного користування земельною ділянкою (Державний акт на право 

постійного користування землею серії ІІ-КР № 001813 зареєстрований в 

Книзі записів реєстрації державних актів на право постійного користування 

землею 30.05.2000 за № 1348) (кадастровий № 3510100000:28:178:0012) 

загальною площею 1,2045 га (12045,4 кв.м), виданий на підставі рішення 

Кіровоградської міської ради від 22.02.2000 № 477 для розміщення учбового 

комплексу (технікум по вул. Євгена Маланюка, 6, гуртожиток по  

вул. Андрія Матвієнка (Башкирській), 2/13). 

2. Затвердити ДЕРЖАВНОМУ ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ 

ЗАКЛАДУ «КІРОВОГРАДСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ» технічну 

документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки на  

 



 2   
  

площі Дружби народів, 2 загальною площею 1,2045 га для розміщення 

учбового комплексу. 

3. Поділити вищезазначену земельну ділянку (кадастровий                          

№ 3510100000:28:178:0012) загальною площею 1,2045 га на дві окремі 

земельні ділянки: 

ділянку № 1 площею 0,9596 га (кадастровий  

№ 3510100000:28:178:0013) на площі Дружби народів, 2 для розміщення 

учбового комплексу; 

ділянку № 2 площею 0,2449 га (кадастровий                                                      

№ 3510100000:28:178:0014) на площі Дружби народів, 2 для розміщення 

учбового комплексу. 

4. Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати 

за територіальною громадою міста Кропивницького в особі Міської ради 

міста Кропивницького право комунальної власності на земельні ділянки 

площею 0,9596 га (кадастровий № 3510100000:28:178:0013) та  

площею 0,2449 га (кадастровий № 3510100000:28:178:0014) на площі Дружби 

народів, 2 для розміщення учбового комплексу. 

5. Передати ДЕРЖАВНОМУ ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ 

«КІРОВОГРАДСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ» у постійне користування 

земельні ділянки на площі Дружби народів, 2, а саме: 

ділянку № 1 (кадастровий № 3510100000:28:178:0013) загальною 

площею 0,9596 га (у тому числі по угіддях: 0,9596 га – землі під громадською 

забудовою) для розміщення учбового комплексу за рахунок земель житлової 

та громадської забудови; 

ділянку № 2 (кадастровий № 3510100000:28:178:0014) загальною 

площею 0,2449 га (у тому числі по угіддях: 0,2449 га – землі під громадською 

забудовою) для розміщення учбового комплексу за рахунок земель житлової 

та громадської забудови. 

6. ДЕРЖАВНОМУ ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ 

«КІРОВОГРАДСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ» зареєструвати право на 

земельні ділянки на площі Дружби народів, 2, передані у постійне 

користування, згідно з чинним законодавством України. 

7. 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 Мосіна О.В.  

 

 

 

Міський голова                                                                        А.Райкович 

 

 

 
Шевченко 22 09 49 


