
ПРОЕКТ № 2781 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від «___» _______ 2019 року          № ____ 
 

Про надання ІНГУЛЬСЬКІЙ ШАХТІ  
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«СХІДНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 
КОМБІНАТ» дозволу на розроблення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
по вул. Гагаріна, 29 
 

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34 статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 21, 30, 33,  
Закону України «Про оренду землі», статтями 12, 93, 124, 126 Земельного 
кодексу України, вимогами Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та 
комунальної власності», згідно з якими землі державної та  
комунальної власності вважаються розмежованими, Законів України  
«Про державний земельний кадастр», «Про державну реєстрацію  
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», розглянувши  
звернення ІНГУЛЬСЬКОЇ ШАХТИ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«СХІДНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», Міська рада  
міста Кропивницького 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Надати ІНГУЛЬСЬКІЙ ШАХТІ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«СХІДНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» дозвіл на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в постійне 
користування по вул. Гагаріна, 29 загальною площею 0,2306 га (у тому числі 
по угіддях: 0,2306 га – землі під житловою забудовою) для розміщення 
житлового будинку з гуртожитком за рахунок земель житлової та 
громадської забудови, що перебувають у постійному користуванні 
(державний акт на право постійного користування землею серії І-КР  
№ 001756, зареєстровано в Книзі записів державних актів на право 
постійного користування землею 22.05.1996 за № 615). 

2. 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 
 
Дар’я Шевченко 22 09 49 
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