
ПРОЄКТ № 3964 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від    «___»_______2020  року                                            № _______ 

 

Про зміну виду використання  

земельної ділянки по вул. Київській, 48-а 

 

Керуючись статтею 144 Конституції України, cтаттями 12, 19, 20, 

Земельного кодексу України, пунктом 34 статті 26 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши заяву ПП “ТРАК ЕНД БАС 

СЕРВІС”, Міська рада міста Кропивницького 
 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Змінити приватному підприємству “ТРАК ЕНД БАС СЕРВІС”                       

вид використання земельної ділянки по вул. Київській, 48-а загальною площею 

1,1678 га, в тому числі по угіддях: 11678,34 кв.м (кадастровий                                 

№ 3510100000:16:103:0028) з “для розміщення та експлуатації об’єктів 

дорожнього сервісу (розміщення торгово-побутового комплексу та 

автозаправної станції)” на “для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

автомобільного транспорту та дорожнього господарства ”. 

2. Приватному підприємству “ТРАК ЕНД БАС СЕРВІС”                       

внести зміни до договору оренди  землі від 01.12.2009 року № 260 шляхом 

укладання додаткової  угоди. 

4. 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 
 

Оксана Каратєєва 32 29 74  



ПРОЄКТ № 3964 

Доопрацьовано 24.03.2020  

 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від    «___»_______2020  року                                            № _______ 

 

Про зміну виду використання  

земельної ділянки по вул. Київській, 48-а 

 

Керуючись статтею 144 Конституції України, cтаттями 12, 19, 20, 

Земельного кодексу України, пунктом 34 статті 26 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши заяву ПП “ТРАК ЕНД БАС 

СЕРВІС”, Міська рада міста Кропивницького 
 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Змінити приватному підприємству “ТРАК ЕНД БАС СЕРВІС”                       

вид використання земельної ділянки по вул. Київській, 48-а загальною площею 

1,1678 га, в тому числі по угіддях: 11678,34 кв.м (кадастровий                                 

№ 3510100000:16:103:0028) з “для розміщення та експлуатації об’єктів 

дорожнього сервісу (розміщення торгово-побутового комплексу та 

автозаправної станції)” на “для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

автомобільного транспорту та дорожнього господарства ”. 

2. Приватному підприємству “ТРАК ЕНД БАС СЕРВІС”                       

внести зміни до договору оренди  землі від 01.12.2009 року № 260 шляхом 

укладання додаткової  угоди. 

3. 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 
 

Оксана Каратєєва 32 29 74  



ПРОЄКТ № 3964 

Доопрацьований 18.06.2020 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

 СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

від «___» ____________ 2020 року                            № ______ 

 

Про внесення змін до  

договору оренди землі  

по вул. Київській, 48-а  

 

Керуючись статтею 144 Конституції України, cтаттями 12, 19, 20, 

Земельного кодексу України, пунктом 34 статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву ПП «ТРАК ЕНД БАС 

СЕРВІС», Міська рада міста Кропивницького  

 
В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни до розділу 1. «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ» договору 

оренди землі від 01.12.2009 № 260 (державна реєстрація від 04.12.2009  

№ 040939000165) по вул. Київській, 48-а, загальною площею 1,1678 га 

(кадастровий № 3510100000:16:103:0028), укладеного між міською радою та 

приватним підприємством «ТРАК ЕНД БАС СЕРВІС», а саме слова «для 

будівництва та обслуговування торгово-побутового комплексу та 

автозаправної станції» замінити словами «для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства». 

2. Управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища забезпечити виготовлення та видачу додаткової 

угоди до договору оренди земельної ділянки. 

3. Контроль за виконанням цього 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 

 
Марія Матушек  35 83 55 


