
УКРАЇНА

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ДЕВ'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

      від 08 червня 2018 року                                                                 № 506
    

  м. Кропивницький

Про надання права постійного
користування земельними ділянками

Відповідно  до  пунктів  20 та  21 частини 1  статті  43  Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”,   статей 8, 92, 122, 123, 125 та 126,
Земельного  кодексу  України,  Закону  України  “Про  Державний  земельний
кадастр”,  враховуючи розпорядження  голови  Кіровоградської  обласної
державної  адміністрації  від  26 січня 2018 року № 35-р  “Про затвердження
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  ОКВП  “Дніпро-
Кіровоград”  (Павлівська  сільська  рада)”  та  розпорядження  голови
Кіровоградської обласної  адміністрації від 15 лютого 2018 року № 99-р “Про
затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
ОКВП “Дніпро-Кіровоград” (Новоселівська сільська рада)”,

  
обласна  рада
ВИРІШИЛА:

1. Надати в постійне користування земельну ділянку, площею 0,0238 га.
(кадастровий  номер  –  3525286900:02:000:8033),  обласному  комунальному
виробничому підприємству “Дніпро-Кіровоград” (код ЄДРПОУ – 03346822)
за  адресою:  Кіровоградська  область,  Світловодський  район,  с.  Павлівка,
вул. Комарова, 117 (за межами населеного пункту), під розміщення об’єктів
водозабезпечення  та  очищення  стічних  вод  (код  класифікатора  видів
цільового  призначення  земель  –  11.04),  із  земель  комунальної  власності
(категорія  земель  –  землі  промисловості,  транспорту,  зв’язку,  енергетики,
оборони та іншого призначення);

земельну  ділянку  площею  6,3592  га  (кадастровий  номер  —
3520383700:02:000:0659)  за  адресою:  Кіровоградська  область,
Олександрійський район, Новоселівська сільська рада (за межами населеного
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пункту),  під  розміщення  об'єктів водозабезпечення  та  очищення  стічних
вод (код класифікатора      видів      цільового     призначення     земель —
11.04),    із    земель  комунальної  власності  (категорія  земель  —  землі
промисловості,  транспорту,  зв'язку,  енергетики,  оборони  та  іншого
призначення)”.

    2.  Генеральному  директору  обласного  комунального  виробничого
підприємства  “Дніпро-Кіровоград”  забезпечити  реєстрацію  у
встановленому чинним законодавством України порядку:

права  власності  на  земельну  ділянку,  площею  0,0238  га
(кадастровий  номер  –  3525286900:02:000:8033)  та  на  земельну  ділянку,
площею  6,3592  га  (кадастровий  номер  —  3520383700:02:000:0659)”  за
територіальною  громадою  сіл,  селищ,  міст  Кіровоградської  області  в
особі Кіровоградської обласної ради;

права  постійного  користування  земельною  ділянкою,  площею
0,0238  га.  (кадастровий номер  –  3525286900:02:000:8033)  та земельною
ділянкою,  площею  6,3592  га  (кадастровий  номер  —
3520383700:02:000:0659)” за  обласним  комунальним  виробничим
підприємством “Дніпро-Кіровоград”.

3. Припинити право постійного користування земельною ділянкою
Кіровоградському  медичному  коледжу  ім. Є.Й.Мухіна  (код  ЄДРПОУ  -
02011396) площею 0,2387 га (кадастровий номер 3510100000:28:178:0007)
за адресою: м. Кропивницький, вул. Андрія Матвієнка (Башкірська), 6/5.

         4. Директору Кіровоградського медичного коледжу ім. Є.Й.Мухіна
забезпечити реєстрацію в установленому чинним законодавством України
порядку припинення права постійного користування  земельною ділянкою
площею 0,2387 га (кадастровий номер 3510100000:28:178:0007).

5. Надати  комунальному підприємству по управлінню будинками
Кіровоградської  обласної  ради  (код  ЄДРПОУ  — 04013867)  в  постійне
користування   земельну ділянку площею 0,2387  га  (кадастровий номер
3510100000:28:178:0007)  за  адресою:  м.  Кропивницький,
вул.Андрія Матвієнка (Башкірська), 6/5 для будівництва і обслуговування
будівель тимчасового проживання (код КВЦПЗ – 02.04).

6. Директору комунального підприємства по управлінню будинками
Кіровоградської обласної  ради забезпечити реєстрацію у встановленому
чинним законодавством України  порядку:

права власності на земельну ділянку площею 0,2387 га (кадастровий
номер 3510100000:28:178:0007) за територіальною громадою сіл, селищ і
міст Кіровоградської області в особі Кіровоградської обласної ради;

права постійного користування земельною ділянкою, площею 0,2387 га
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(кадастровий  номер  3510100000:28:178:0007)  за   комунальним
підприємством по управлінню будинками Кіровоградської обласної ради.

7. Контроль за виконанням даного рішення обласної ради покласти
на постійну комісію обласної ради з питань власності.

Голова обласної ради О.Чорноіваненко


	Р І Ш Е Н Н Я

