
ПРОЕКТ №3208 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від    «___»_______2019  року                                                 № _______ 
  

Про припинення ТОВ «Домініон-К» 

права користування земельною 

ділянкою по вул. Євгена Тельнова, 1 

   
 Керуючись статтею 144 Конституції України, статтями 12, 122 

Земельного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтями 31, 32 Закону України «Про оренду 

землі», Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень», Законом України «Про землеустрій» розглянувши 

звернення ТОВ «Домініон-К», Міська рада міста Кропивницького 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 

 1. Надати товариству з обмеженою відповідальністю “Домініон-К” 

дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки комунальної власності по вул. Євгена Тельнова, 1 

(кадастровий № 3510100000:34:280:0046) для будівництва та обслуговування 

торгово-розважального комплексу, яка перебуває в оренді відповідно до 
договору оренди від 25.05.2009 № 122  загальною площею 1,8892 га, з них: 

земельна ділянка № 1 площею 0,6842 га; земельна ділянка № 2, земельна 

ділянка № 3 площею 1,1564 га без зміни цільового призначення. 

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 
О.Мосіна.  

  

Міський голова                                                                               А.РАЙКОВИЧ  

 

 

 

 

 
Наталія Лупандіна 32 29 74 



ДООПРАЦЬОВАНО 18.07.2019 ПРОЕКТ №3208 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від    «___»_______2019  року                                                 № _______ 
  

Про надання ТОВ «Домініон-К» 

дозволу на розроблення технічної  

документації із землеустрою щодо  

поділу земельної ділянки по вул. Євгена Тельнова, 1 

   

 Керуючись статтею 144 Конституції України, статтями 12, 79-1, 122 

Земельного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 56 Закону України    «Про землеустрій» 

розглянувши звернення ТОВ «Домініон-К», Міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 1. Надати товариству з обмеженою відповідальністю “Домініон-К” 

дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності по вул. Євгена Тельнова, 1 

(кадастровий № 3510100000:34:280:0046) для будівництва та обслуговування 

торгово-розважального комплексу, яка перебуває в оренді відповідно до 

договору оренди від 25.05.2009 № 122  загальною площею 1,8892 га, з них: 

земельна ділянка № 1 площею 0,6842 га; земельна ділянка № 2, земельна 

ділянка № 3 площею 1,1564 га без зміни цільового призначення. 

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 

О.Мосіна.  

  

Міський голова                                                                               А.РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 
Наталія Лупандіна 32 29 74 



ДООПРАЦЬОВАНО 22.07.2019 ПРОЕКТ №3208 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від    «___»_______2019  року                                                 № _______ 
  

Про надання ТОВ «Домініон-К» 

дозволу на розроблення технічної  

документації із землеустрою щодо  

поділу земельної ділянки по вул. Євгена Тельнова, 1 

   

 Керуючись статтею 144 Конституції України, статтями 12, 79-1, 122 

Земельного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 56 Закону України    «Про землеустрій» 

розглянувши звернення ТОВ «Домініон-К», Міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 1. Надати товариству з обмеженою відповідальністю “Домініон-К” 

дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності по вул. Євгена Тельнова, 1 

(кадастровий № 3510100000:34:280:0046) для будівництва та обслуговування 

торгово-розважального комплексу, яка перебуває в оренді відповідно до 

договору оренди від 25.05.2009 № 122  загальною площею 1,8892 га, з                         

них: земельна ділянка № 1 площею 0,6842 га; земельна ділянка № 2 площею 

0,0486 га, земельна ділянка № 3 площею 1,1564 га без зміни цільового 

призначення. 

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 

О.Мосіна.  

  

Міський голова                                                                               А.РАЙКОВИЧ  

 

 

 

 

 
Наталія Лупандіна 32 29 74 


