
ПРОЄКТ № 1205 

 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА  
 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від «__» ________ 2022 року       № ______ 

 

Про надання КП «ЖЕО № 3»  

дозволу на розроблення проєкту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки  

на розі вулиць Сергія Сєнчева та Родникової  

 

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, 92, 122, 123 Земельного кодексу 

України, розглянувши заяву КП «ЖЕО № 3», Кропивницька міська рада  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Надати комунальному підприємству «Житлово-експлуатаційна 

організація № 3» Кропивницької міської ради» дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне 

користування на розі вулиць Сергія Сєнчева та Родникової орієнтовною 

площею 0,9200 га (у тому числі по угіддях: 0,9200 га – багатоповерхова 

забудова) для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань екології, земельних відносин та комунальної 

власності та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради О.Мосіна. 

 

 

 

Секретар міської ради       Олег КОЛЮКА 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Дар’я Корець 35 83 56 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення Кропивницької міської ради № 1205 

«Про надання КП «ЖЕО № 3» дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на розі вулиць Сергія Сєнчева та Родникової» 
 

Заявник комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційна 

організація № 3» Кропивницької міської ради» 

Місце розташування (адреса) на розі вулиць Сергія Сєнчева та Родникової 

Площа, га 0,9200 га 

Вид користування постійне користування  

Цільове призначення  для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку 

Відомості про земельну ділянку вільна 

Результат розгляду/пропозиції 

постійної комісії Кропивницької 

міської ради з питань екології, 

земельних відносин та 

комунальної власності 

Пропонується на розгляд  

 

 Мета прийняття рішення 

 На виконання доручення начальника Кіровоградської обласної військової 

адміністрації щодо опрацювання питання щодо остаточного визначення та затвердження 

земельних ділянок для будівництва житла з метою забезпечення внутрішньо переміщених 

осіб.  

 Посилання на законодавство  

 Відповідно до пункту а) частини 2 статті 92 Земельного кодексу України, права 

постійного користування земельною ділянкою із земель державної та комунальної 

власності набувають підприємства, установи та організації, що належать до державної та 

комунальної власності. 

 

Начальник управління        Роман ЛУНГОЛ 
 

 



 



 


