
Проект №3182                                                                                                                                                    

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО  

 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ  

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від    «___»_______2019  року              № _______ 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації  із землеустрою  

щодо втановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

по просп. Університетському, 18  

 

Керуючись статтею 144 Конституції України, статтями    12,  122, 125, 

126, 186 Земельного кодексу України, пунктом 34 статті  26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, статтями 25, 55 Закону України “Про 

землеустрій”, Закону України “Про Державний земельний кадастр”, 

розглянувши клопотання ТОВ “Енджел Кетіпал” Міська рада міста 

Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 1. Надати товариству з обмеженою відповідальністю “Енджел 
Кетіпал” дозвіл на виготовлення технічної документації  із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,3273 га  для розміщення та експлуатації будівель і 
споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства (вид 

використання - розміщення атозаправочної станції) по просп. 

Університетському, 18 за рахунок земель промисловості, транспорту, 

зв’язку, енергетики, оборони та іншого 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 
 

Оксана Каратєєва   32 29 74 
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МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО  

 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ  

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від    «___»_______2019  року              № _______ 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації  із землеустрою  

щодо втановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

по просп. Університетському, 18  

 

Керуючись статтею 144 Конституції України, статтями 12, 120, 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», розглянувши клопотання ТОВ “Енджел Кетіпал” Міська 

рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 1. Припинити підприємству з іноземними інвестиціями в формі 

товариства з обмеженою відповідальністю “Кіровоград-Нафта” 

договір оренди землі від 12.02.2001 р.  по просп. Правди, 72-а під 

розміщення автозаправної станції площею 0,3300 га, у зв'язку з 

переходом права власності на об'єкт нерухомого майна, що 

розташований на земельній ділянці. 

Земельну ділянку площею 0,3300 га по по вул. Євгена Тельнова, 72-а  

віднести до земель запасу.   

2. Надати товариству з обмеженою відповідальністю “Енджел Кетіпал” 

дозвіл на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,3273 га  для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

автомобільного транспорту та дорожнього господарства (вид використання - 

розміщення автозаправної станції) по просп. Університетському, 18 за рахунок 

земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення. 
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3. Управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища забезпечити виготовлення та видачу угод про 

припинення договорів оренди землі.   

4. Підприємству з іноземними інвестиціями в формі товариства з 

обмеженою відповідальністю “Кіровоград-Нафта” передати по акту приймання-

передачі Міській раді міста Кропивницького земельну ділянку у стані не гіршому 

порівняно з тим, у якому ділянка була надана в оренду. 

5. 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  
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