
 

ПРОЕКТ № 2417 

УКРАЇНА 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

від «__» ______ 2018 року       № _____ 

 

Про передачу управлінню освіти 

Міської ради міста Кропивницького 

у постійне користування земельних ділянок  

по місту Кропивницькому 

 

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34                  

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

статтею 50 Закону України «Про землеустрій», статтями 12, 19, 41, 123, 186,             

186-1 Земельного кодексу України, вимогами Законів України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель 

державної та комунальної власності», «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про Державний земельний 

кадастр», розглянувши звернення управління освіти Міської ради  

міста Кропивницького та проекти землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок, Міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 1. Затвердити управлінню освіти Міської ради міста Кропивницького  

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне 

користування загальною площею 0,1493 га по вул. Гоголя, 125 для 

розміщення комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24 – центр дитячої та юнацької 

творчості «Оберіг» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

(корпус № ІІ). 

1.1. Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати 

за територіальною громадою міста Кропивницького в особі Міської ради 

міста Кропивницького право комунальної власності на земельну ділянку  

площею 0,1493 га (кадастровий № 3510100000:36:289:0103) по  

вул. Гоголя, 125 для розміщення комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24 – центр дитячої та 

юнацької творчості «Оберіг» Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» (корпус № ІІ). 

1.2. Передати управлінню освіти Міської ради міста Кропивницького у 

постійне користування земельну ділянку по вул. Гоголя, 125 (кадастровий  
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 № 3510100000:36:289:0103) загальною площею 0,1493 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0301 га – землі під громадською забудовою; 0,1192 га – землі під 

громадськими спорудами, які мають історико-архітектурну цінність) для 

розміщення комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24 – центр дитячої та юнацької 

творчості «Оберіг» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

(корпус № ІІ). 

2. Затвердити управлінню освіти Міської ради міста Кропивницького  

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне 

користування загальною площею 0,3067 га по вул. Тараса Карпи, 85 для 

розміщення комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24 – центр дитячої та юнацької 

творчості «Оберіг» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

(корпус № І). 

2.1. Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати 

за територіальною громадою міста Кропивницького в особі Міської ради 

міста Кропивницького право комунальної власності на земельну ділянку  

площею 0,3067 га (кадастровий № 3510100000:36:277:0034) по  

вул. Тараса Карпи, 85 для розміщення комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24 – центр 

дитячої та юнацької творчості «Оберіг» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» (корпус № І). 

2.2. Передати управлінню освіти Міської ради міста Кропивницького у 

постійне користування земельну ділянку по вул. Тараса Карпи, 85 

(кадастровий № 3510100000:36:277:0034) загальною площею 0,3067 га  

(у тому числі по угіддях: 0,3067 га – землі під громадськими спорудами, які 

мають історико-архітектурну цінність) для розміщення комунального 

закладу «Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 24 – центр дитячої та юнацької творчості «Оберіг» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» (корпус № І). 

3. Затвердити управлінню освіти Міської ради міста Кропивницького  

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне 

користування загальною площею 0,3672 га по вул. Павла Луньова, 9 для 

розміщення загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 12 Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області. 

3.1. Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати 

за територіальною громадою міста Кропивницького в особі Міської ради 

міста Кропивницького право комунальної власності на земельну ділянку  

площею 0,3672 га (кадастровий № 3510100000:49:423:0075) по  

вул. Павла Луньова, 9 для розміщення загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

№ 12 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області. 

3.2. Передати управлінню освіти Міської ради міста Кропивницького у 

постійне користування земельну ділянку по вул. Павла Луньова, 9 

(кадастровий № 3510100000:49:423:0075) загальною площею 0,3672 га  

(у тому числі по угіддях: 0,3672 га – землі під громадською забудовою) для 
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 розміщення загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 12 Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області. 

4. Затвердити управлінню освіти Міської ради міста Кропивницького  

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне 

користування загальною площею 2,7897 га по вул. Юрія Коваленка, 9-а для 

розміщення комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання  

І-ІІІ ступенів «Науковий ліцей Міської ради міста Кропивницького 

Кіровоградської області». 

4.1. Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати 

за територіальною громадою міста Кропивницького в особі Міської ради 

міста Кропивницького право комунальної власності на земельну ділянку  

площею 2,7897 га (кадастровий № 3510100000:37:316:0168) по  

вул. Юрія Коваленка, 9-а для розміщення комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання І-ІІІ ступенів «Науковий ліцей Міської ради  

міста Кропивницького Кіровоградської області». 

4.2. Передати управлінню освіти Міської ради міста Кропивницького у 

постійне користування земельну ділянку по вул. Юрія Коваленка, 9-а 

(кадастровий № 3510100000:37:316:0168) загальною площею 2,7879 га  

(у тому числі по угіддях: 2,7897 га – землі під громадською забудовою) для 

розміщення комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання  

І-ІІІ ступенів «Науковий ліцей Міської ради міста Кропивницького 

Кіровоградської області». 

5. Затвердити управлінню освіти Міської ради міста Кропивницького  

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне 

користування загальною площею 2,4913 га по пров. Фортечному, 7 для 

розміщення комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 16 – дитячий юнацький 

центр «Лідер» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області». 

5.1. Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати 

за територіальною громадою міста Кропивницького в особі Міської ради 

міста Кропивницького право комунальної власності на земельну ділянку  

площею 2,4913 га (кадастровий № 3510100000:39:311:0132) по  

пров. Фортечному, 7 для розміщення комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 16 

– дитячий юнацький центр «Лідер» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області». 

5.2. Передати управлінню освіти Міської ради міста Кропивницького у 

постійне користування земельну ділянку по пров. Фортечному, 7 

(кадастровий № 3510100000:39:311:0132) загальною площею 2,4913 га  

(у тому числі по угіддях: 2,4913 га – землі під громадською забудовою) для 

розміщення комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 16 – дитячий юнацький 

центр «Лідер» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області». 

6. Затвердити управлінню освіти Міської ради міста Кропивницького  

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне 

користування загальною площею 1,3936 га по вул. Лінія 10-а, 1 для 
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 розміщення дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 69 

«Кристалик» комбінованого типу. 

6.1. Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати 

за територіальною громадою міста Кропивницького в особі Міської ради 

міста Кропивницького право комунальної власності на земельну ділянку  

площею 1,3936 га (кадастровий № 3510100000:50:426:0109) по  

вул. Лінія 10-а, 1 для розміщення дошкільного навчального закладу  

(ясла-садок) № 69 «Кристалик» комбінованого типу. 

6.2. Передати управлінню освіти Міської ради міста Кропивницького у 

постійне користування земельну ділянку по вул. Лінія 10-а, 1 (кадастровий  

№ 3510100000:50:426:0109) загальною площею 1,3936 га (у тому числі по 

угіддях: 1,3936 га – землі під громадською забудовою) для розміщення 

дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 69 «Кристалик» 

комбінованого типу. 

7. Затвердити управлінню освіти Міської ради міста Кропивницького  

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне 

користування загальною площею 0,9033 га по вул. Пацаєва, 11-а для 

розміщення комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад  

(ясла-садок) № 62 «Супутник» комбінованого типу Кіровоградської міської 

ради». 

7.1. Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати 

за територіальною громадою міста Кропивницького в особі Міської ради 

міста Кропивницького право комунальної власності на земельну ділянку  

площею 0,9033 га (кадастровий № 3510100000:37:316:0167) по  

вул. Пацаєва, 11-а для розміщення комунального закладу «Дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) № 62 «Супутник» комбінованого типу 

Кіровоградської міської ради». 

7.2. Передати управлінню освіти Міської ради міста Кропивницького у 

постійне користування земельну ділянку по вул. Пацаєва, 11-а (кадастровий  

№ 3510100000:37:316:0167) загальною площею 0,9033 га (у тому числі по 

угіддях: 0,9033 га – землі під громадською забудовою) для розміщення 

комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 62 

«Супутник» комбінованого типу Кіровоградської міської ради». 

8. Затвердити управлінню освіти Міської ради міста Кропивницького  

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне 

користування загальною площею 0,9809 га по вул. Яновського, 62-а для 

розміщення дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 70 «Оленка» 

комбінованого типу. 

8.1. Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати 

за територіальною громадою міста Кропивницького в особі Міської ради 

міста Кропивницького право комунальної власності на земельну ділянку  

площею 0,9809 га (кадастровий № 3510100000:39:315:0125) по  

вул. Яновського, 62-а для розміщення дошкільного навчального закладу  

(ясла-садок) № 70 «Оленка» комбінованого типу. 

8.2. Передати управлінню освіти Міської ради міста Кропивницького у 

постійне користування земельну ділянку по вул. Яновського, 62-а 
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 (кадастровий № 3510100000:39:315:0125) загальною площею 0,9809 га  

(у тому числі по угіддях: 0,9809 га – землі під громадською забудовою) для 

розміщення дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 70 «Оленка» 

комбінованого типу. 

9. Затвердити управлінню освіти Міської ради міста Кропивницького  

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

у постійне користування загальною площею 2,6447 га по вул. Академіка  

Корольова, 27/21 для розміщення гімназії № 9 Кіровоградської міської ради. 

9.1. Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати 

за територіальною громадою міста Кропивницького в особі Міської ради 

міста Кропивницького право комунальної власності на земельну ділянку  

площею 2,6447 га (кадастровий № 3510100000:32:274:0041) по  

вул. Академіка Корольова, 27/21 для розміщення гімназії № 9 

Кіровоградської міської ради. 

9.2. Передати управлінню освіти Міської ради міста Кропивницького у 

постійне користування земельну ділянку по вул. Академіка Корольова, 27/21 

(кадастровий № 3510100000:32:274:0041) загальною площею 2,6447 га  

(у тому числі по угіддях: 2,6447 га – землі під громадськими спорудами, які 

мають історико-архітектурну цінність) для розміщення гімназії № 9 

Кіровоградської міської ради. 

10. Затвердити управлінню освіти Міської ради міста Кропивницького  

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне 

користування загальною площею 0,4103 га по вул. Шевченка, 41-а для 

розміщення дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 2 «Ятранчик». 

10.1. Відповідно до вимог чинного законодавства України 

зареєструвати за територіальною громадою міста Кропивницького в особі 

Міської ради міста Кропивницького право комунальної власності на 

земельну ділянку площею 0,4103 га (кадастровий № 3510100000:28:239:0042) 

по вул. Шевченка, 41-а для розміщення дошкільного навчального закладу 

(ясла-садок) № 2 «Ятранчик». 

10.2. Передати управлінню освіти Міської ради міста Кропивницького 

у постійне користування земельну ділянку по вул. Шевченка, 41-а 

(кадастровий № 3510100000:28:239:0042) загальною площею 0,4103 га  

(у тому числі по угіддях: 0,4103 га – землі під громадськими спорудами, які 

мають історико-архітектурну цінність) для розміщення дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок) № 2 «Ятранчик». 

11. Затвердити управлінню освіти Міської ради міста Кропивницького  

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне 

користування загальною площею 0,7855 га по вул. Олени Теліги, 77 для 

розміщення дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 42 

«Ювілейний» комбінованого типу. 

11.1. Відповідно до вимог чинного законодавства України 

зареєструвати за територіальною громадою міста Кропивницького в особі 

Міської ради міста Кропивницького право комунальної власності на 

земельну ділянку площею 0,7855 га (кадастровий № 3510100000:11:088:0062) 
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 по вул. Олени Теліги, 77 для розміщення дошкільного навчального закладу 

(ясла-садок) № 42 «Ювілейний» комбінованого типу. 

11.2. Передати управлінню освіти Міської ради міста Кропивницького 

у постійне користування земельну ділянку по вул. Олени Теліги, 77 

(кадастровий № 3510100000:11:088:0062) загальною площею 0,7855 га  

(у тому числі по угіддях: 0,7855 га – землі під громадськими спорудами, які 

мають історико-архітектурну цінність) для розміщення дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок) № 42 «Ювілейний» комбінованого типу. 

12. Затвердити управлінню освіти Міської ради міста Кропивницького  

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне 

користування загальною площею 0,9971 га по вул. Академіка Корольова, 29 

для розміщення дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 47 

«Горобинка» комбінованого типу. 

12.1. Відповідно до вимог чинного законодавства України 

зареєструвати за територіальною громадою міста Кропивницького в особі 

Міської ради міста Кропивницького право комунальної власності на 

земельну ділянку площею 0,9971 га (кадастровий № 3510100000:32:274:0042) 

по вул. Академіка Корольова, 29 для розміщення дошкільного навчального 

закладу (ясла-садок) № 47 «Горобинка» комбінованого типу. 

12.2. Передати управлінню освіти Міської ради міста Кропивницького 

у постійне користування земельну ділянку по вул. Академіка Корольова, 29 

(кадастровий № 3510100000:32:274:0042) загальною площею 0,9971 га  

(у тому числі по угіддях: 0,9971 га – землі під громадськими спорудами, які 

мають історико-архітектурну цінність) для розміщення дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок) № 47 «Горобинка» комбінованого типу. 

13. Управлінню освіти Міської ради міста Кропивницького 

зареєструвати право на земельні ділянки, передані у постійне користування, 

згідно з чинним законодавством України. 

14. 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 


