
 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 19 листопада 2019 року                                                   № 3041 

 

Про надання ТОВ «Катков К» 

та ТОВ «Депот Нафтаком» 

дозволів на розроблення проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

в оренду по просп. Промисловому, 9-а 

 

Керуючись статтею 144 Конституції України, cтаттями 12, 19, 93, 99, 141 

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

місцеве самоврядування в Україні», статтею 50 Закону України «Про 

землеустрій», розглянувши заяви ТОВ «Катков К» та ТОВ «Депот Нафтаком», 

Міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Припинити голландсько-британському підприємству з іноземними 

інвестиціями товариству з обмеженою відповідальністю «БРП» право 

постійного користування земельними ділянками загальною площею 0,4624 га 

для розміщення адміністративно-виробничих приміщень по  

вул. Севастопольській, 9 та по просп. Промисловому, 9-а у зв’язку із набуттям 

іншою особою права власності на нерухоме майно, розташоване на земельній 

ділянці. 

Земельні ділянки площею 0,4624 га по вул Севастопольській, 9 та по 

просп. Промисловому, 9-а віднести до земель запасу. 

2. Надати товариству з обмеженою відповідальністю «Катков К» дозвіл на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

по просп. Промисловому, 9-а орієнтовною площею 0,0300 га для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості, склад угідь – землі, які 

використовуються для технічної інфраструктури. 

3. Проєктом землеустрою товариства з обмеженою відповідальністю 

«Катков К» щодо відведення земельної ділянки в оренду по 

просп. Промисловому, 9-а передбачити встановлення сервітуту для 

забезпечення ведення його господарської діяльності, обслуговування об’єктів 

нерухомості, що не належать землекористувачу, а саме на право проходу та  
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проїзду на транспортному засобі відповідно до статті 99 Земельного кодексу 

України. 

4. Надати товариству з обмеженою відповідальністю «Депот Нафтаком» 

дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

в оренду по просп. Промисловому, 9-а орієнтовною площею 0,2876 га для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (для 

розміщення цілої автозаправочної станції та складу нафтопродуктів) за рахунок 

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

призначення. 

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                                                                      Андрій РАЙКОВИЧ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Олег Вовенко 24 47 98 


