
 

УКРАЇНА 

 МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

ДЕСЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 20 лютого 2018 року          № 1450 
 

Про внесення змін  

до рішення міської ради 

від 04.09.2017 № 1128 

 

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34  

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 

12 Земельного кодексу України, Закону України «Про оренду землі» 

розглянувши звернення ТОВ «Єлисаветградська транспортна кампанія» та 

враховуючи рішення Господарського суду Кіровоградської області  

від 27.11.2015 справа № 912/3720/14, міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради                             

від 04.09.2017 № 1128 «Про надання КП «Електротранс» Кіровоградської 

міської ради дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по просп. Університетському, 3», а саме: викласти 

вирішальну частину в новій редакції: 

1. Розірвати за згодою сторін договір оренди землі (державна 

реєстрація від 24.02.2006 № 20, укладений між Кіровоградською міською 

радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Єлисаветградська 

транспортна компанія» на земельну ділянку по просп. Університетському, 3 

площею  3,6848 га для розміщення тролейбусного депо. 

2. Управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища забезпечити виготовлення та видачу угоди про 

розірвання договору оренди землі. 

3. Товариству з обмеженою відповідальністю «Єлисаветградська 

транспортна кампанія» 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. 
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 4. Надати  комунальному підприємству «Електротранс» Міської ради 

міста Кропивницького дозвіл на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  

ділянки в натурі (на місцевості) в постійне користування по  

просп. Університетському, 3 загальною площею 3,6848 га для розміщення 

тролейбусного депо. 

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 Грабенка О.В. 

 

 

 

Міський голова         А. Райкович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пидорич 22 09 49 


