
          ПРОЄКТ № 3418 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО  

 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ  

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від «___»_______ 2019 року              № _______ 

 

Про надання ТОВ «Хімрезерв-2010»  

дозволу на передачу в суборенду 

земельної ділянки 

по вул. Руслана Слободянюка, буд. 209 

 

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34 статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 8 Закону України 

«Про оренду землі», розглянувши заяву ТОВ “Хімрезерв-2010”, Міська рада 

міста Кропивницького  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати товариству з обмеженою відповідальністю”Хімрезерв-2010” 

згоду на передачу в суборенду земельної ділянки за адресою: 

вул. Руслана Слободянюка, 209 загальною площею 3,3720 га кадастровий 

номер 3510100000:19:124:0006  для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості (вид використання — для розміщення 

адміністративно-виробничих приміщень), яка перебуває в орендному 

користуванні на підставі договору оренди землі від 01.03.2011 р., № 20 без 

зміни її цільового 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                                                                       Андрій РАЙКОВИЧ 
 

Марія Матушек 3772974 



    ДООПРАЦЬОВАНО 11.11.2019 ПРОЄКТ № 3418 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО  

 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ  

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від «___»_______ 2019 року              № _______ 

 

Про надання ТОВ «Хімрезерв-2010»  

дозволу на передачу в суборенду 

земельної ділянки 

по вул. Руслана Слободянюка, буд. 209 

 

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34 статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 8 Закону України 

«Про оренду землі», розглянувши заяву ТОВ “Хімрезерв-2010”, Міська рада 

міста Кропивницького  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати товариству з обмеженою відповідальністю”Хімрезерв-2010” 

згоду на передачу в суборенду земельної ділянки за адресою: 

вул. Руслана Слободянюка, 209 загальною площею 3,3723 га для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості (вид використання — для 

розміщення адміністративно-виробничих приміщень), яка перебуває в 

орендному користуванні на підставі договору оренди землі від 01.03.2011 р., 

№ 20 без зміни її цільового 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                                                                       Андрій РАЙКОВИЧ 
 

Марія Матушек 322974 


