
ПРОЕКТ № 2952 

  

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

від «___»_________ 2019 року        № ___ 

 

Про припинення ВАТ «Кіровоградська  

швейна фабрика «Зорянка» права  

користування земельною ділянкою  

по вул. Леоніда Куценка, 9 

 

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34 статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 93, 120, 126 141 

Земельного кодексу України, розглянувши звернення ПрАТ «Швейна  

фабрика «Зорянка», Міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Припинити відкритому акціонерному товариству «Кіровоградська 

швейна фабрика «Зорянка» право постійного користування землею (державний 

акт на право постійного користування землею серії І – КР № 001269 

зареєстрований в Книзі записів державних актів на право постійного 

користування землею за № 1459 від 23.01.2001) загальною площею 0,2387 га 

(2386,9 кв.м) по вул. Леоніда Куценка, 9, виданий на підставі рішення сесії 

Кіровоградської міської ради від 06.06.2000 № 578 для розміщення гуртожитку, 

у зв’язку зі зміною балансоутримувача нерухомого майна, розміщеного на 

земельній ділянці. 

Земельну ділянку площею 0,2387 га по вул. Леоніда Куценка, 9 віднести 

до земель запасу. 

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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