
                                                                                   ПРОЕКТ № 3326 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

від ____________2019 року                                 №______                                         
 

Про внесення змін до рішення  

Міської ради міста Кропивницького 

від 07 лютого 2019 № 2402 

 

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34 статті 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 19, 92, 

134 Земельного кодексу України, розглянувши звернення                                     

ПАТ «Укртелеком», Міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 1. Затвердити публічному акціонерному товариству «Укртелеком» 

технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних 

ділянок по вул. Преображенській, 5 загальною площею 0,3773 га для 

розміщення АТС - 22/24 Кропивницької філії ПАТ «Укртелеком». 

2. Поділити вищезазначену земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:29:264:0015) загальною площею 0,3773 га на дві окремі земельні 

ділянки: 

ділянку № 1 площею 0,2259 га (кадастровий  

№ 3510100000:29:268:0025) по вул. Преображенській, 5 для розміщення  

нежитлової будівлі; 

ділянку № 2 площею 0,1514 га (кадастровий                                                      

№ 3510100000:29:268:0026) по вул. Преображенській (біля будинку № 5), для 

розміщення та обслуговування технічних засобів зв’язку. 

3. Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати за 

територіальною громадою міста Кропивницького в особі Міської ради міста 

Кропивницького право комунальної власності на земельні ділянки по вул. 

Преображенській, 5, а саме: 

площею 0,2259 га (кадастровий № 3510100000:29:268:0025); 

площею 0,1514 га (кадастровий № 3510100000:29:268:0026). 

4. Передати публічному акціонерному товариству  «Укртелеком» із 

земель комунальної власності в оренду строком на 25 років земельні ділянки: 

площею 0,2259 га (кадастровий № 3510100000:29:268:0025) по                   

вул. Преображенській, 5 для розміщення нежитлової будівлі; 

площею 0,1514 га (кадастровий № 3510100000:29:268:0026) по                  

вул. Преображенській (біля будинку № 5), для розміщення та обслуговування 

технічних засобів зв’язку, за рахунок земель промисловості, транспорту, 



 

 

2   

зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Встановити розмір 

орендної плати на рівні 4% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

5. Управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища Міської ради міста Кропивницького забезпечити 

виготовлення та видачу договорів оренди земельних ділянок. 

6. Публічному акціонерному товариству «Укртелеком» зареєструвати 

право оренди земельних ділянок відповідно до чинного законодавства України.  

 

 

 
 

Міський голова                     Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Олег Левченко 22 09 49 



                                                                    Доопрацьований 18.06.2020 

                                                                    ПРОЕКТ № 3326 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

від ____________2020 року                                 №______                                         
 

Про внесення змін до рішення  

Міської ради міста Кропивницького 

від 07 лютого 2019 № 2402 “Про затвердження  

ПАТ “УКРТЕЛЕКОМ технічної документації  

із землеустрою щодо поділу та об’єднання  

земельних ділянок по вул. Преображенській, 5” 

 

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34 статті 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 19, 92, 

134 Земельного кодексу України, розглянувши заяву ПАТ «Укртелеком», 

Міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

  

Внести зміни до рішення Міської ради міста Кропивницького                                      

від 07 лютого 2019 р. № 2402 “Про затвердження ПАТ “УКРТЕЛЕКОМ 

технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних 

ділянок по вул. Преображенській, 5”, а саме: 

доповнити рішення пунктом наступного змісту: 

1. Припинити договір оренди земельної ділянки від 18.11.2009 р.  

№ 248 (державна реєстрація від 08.04.2008 № 041039100037), укладений між 

міською радою та відкритим акціонерним товариством “УКРТЕЛЕКОМ” на 

земельну ділянку по вул. Преображенській, 5 (кадастровий  

№ 3510100000:29:268:0015) загальною площею 0,3773 га для розміщення АТС -

22/24 Кропивницької філії ПАТ “УКРТЕЛЕКОМ”  

2. Земельну ділянку площею 0, 3773 га по вул. Преображенській, 5 

віднести до земель запасу. 

 Управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища забезпечити виготовлення та видачу угоди про 

припинення договору оренди землі.  

3. Передати публічному акціонерному товариству  «Укртелеком» із 

земель комунальної власності в оренду строком на 25 років земельні ділянки: 

площею 0,2259 га (кадастровий № 3510100000:29:268:0025) по                   

вул. Преображенській, 5 для розміщення нежитлової будівлі; 

площею 0,1514 га (кадастровий № 3510100000:29:268:0026) по                  

вул. Преображенській (біля будинку № 5), для розміщення та обслуговування 

технічних засобів зв’язку, за рахунок земель промисловості, транспорту, 



 

 

2   

зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Встановити розмір 

орендної плати на рівні 4% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

4. Управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища Міської ради міста Кропивницького забезпечити 

виготовлення та видачу договорів оренди земельних ділянок. 

5. Публічному акціонерному товариству «Укртелеком» зареєструвати 

право оренди земельних ділянок відповідно до чинного законодавства України.  

6. 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                     Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Олег Левченко 35 83 56 


