
 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від    “11” червня 2019 року                                                     № 2700 

 

Про припинення КП «Теплоенергетик» 

права користування земельною 

ділянкою по вул. Енергетиків, 20 

 

Керуючись статтею 144 Конституції України, статтями 12, 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 звернення КП «Теплоенергетик», Міська 

рада міста Кропивницького 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Припинити комунальному підприємству «Теплоенергетик» договір 

оренди землі  від 02.04.2015 № 46 (державна реєстрація від 27.04.2015, номер 
запису про інше речове право 9500304)  по  вул. Енергетиків, 20 загальною 

площею 0,0330 га (кадастровий № 3510100000:16:103:0079) для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 
інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої 

води, збирання, очищення та розподілення води) за рахунок земель 

промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення, за згодою сторін.  

Земельну ділянку площею 0,0330 га по вул. Енергетиків, 20 віднести до 

земель запасу.   

2. Припинити комунальному підприємству «Теплоенергетик» договір 
оренди землі  від 02.04.2015 № 48 (державна реєстрація від 28.04.2015, номер 

запису про інше речове право 9514259) по  вул. Енергетиків, 20 загальною 

площею 0,0057 га (кадастровий № 3510100000:16:103:0080) для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 
інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої 

води, збирання, очищення та розподілення води) за рахунок земель 

промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення, за згодою сторін.  
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Земельну ділянку площею 0,0057 га по вул. Енергетиків, 20 віднести до 

земель запасу.   

3. Припинити комунальному підприємству «Теплоенергетик» договір 

оренди землі  від 02.04.2015 № 47 (державна реєстрація від 29.04.2015, номер 
запису про інше речове право 9524352) по  вул. Енергетиків, 20 загальною 

площею 0,0013 га (кадастровий № 3510100000:16:103:0081) для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої 
води, збирання, очищення та розподілення води) за рахунок земель 

промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення, за згодою сторін.  

Земельну ділянку площею 0,0013 га по вул. Енергетиків, 20 віднести до 

земель запасу.   

4. Управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища забезпечити виготовлення та видачу угод про 
припинення договору оренди землі.   

5. Комунальному підприємству «Теплоенергетик» передати по акту 

приймання-передачі Міській раді міста Кропивницького земельні ділянки у 
стані не гіршому порівняно з тим, у якому ділянки були надані в оренду.  

6. 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 

Мосіна О.В.  

 
 

 

Міський голова                                                                               А.РАЙКОВИЧ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наталія Лупандіна 32 29 74 


