
 

ПРОЕКТ № 747 

УКРАЇНА 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від «__» _________ 2017 року         № _____ 

 

Про надання ТОВ «ЦЕНТРАЛ ФАРМІНГ ЮКРЕЙН» 

дозволу на розробку технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

по вул. Дворцовій, 12 

 

Керуючись статтею 144 Конституції України, статтями 12, 122, 123, 

Земельного кодексу України, статтею 55 Закону України «Про землеустрій», 

пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

розглянувши звернення ТОВ «ЦЕНТРАЛ ФАРМІНГ ЮКРЕЙН», Кіровоградська 

міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати товариству з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТРАЛ ФАРМІНГ 

ЮКРЕЙН» дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 

оренду строком на 15 років по вул. Дворцовій, 12 (кадастровий  

№ 3510100000:29:187:0018) загальною площею 0,1459 га (у тому числі по угіддях: 

0,1459 га – землі під громадською забудовою) для розміщення нежитлових 

будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 

перебувають у запасі. 

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 Грабенка О.В. 

 

 

 

Міський голова           А. Райкович 

 

 

 

 

 
Шевченко 22 09 49 



Доопрацьовано 20.01.2019 

 

ПРОЄКТ № 747 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від «___» _________ 2020 року        № _____ 

 

Про надання ТОВ «ЦЕНТРАЛ ФАРМІНГ ЮКРЕЙН» 

дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

по вул. Дворцовій, 12 

 

Керуючись статтею 144 Конституції України, статтями 12, 122, 123, 

Земельного кодексу України, статтею 55 Закону України «Про землеустрій», 

пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

розглянувши звернення ТОВ «ЦЕНТРАЛ ФАРМІНГ ЮКРЕЙН», Кіровоградська 

міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати товариству з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТРАЛ ФАРМІНГ 

ЮКРЕЙН» дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 

оренду строком на 49 років по вул. Дворцовій, 12 (кадастровий  

№ 3510100000:29:187:0018) загальною площею 0,1459 га (у тому числі по  

угіддях: 0,1459 га – землі під громадською забудовою) для розміщення 

нежитлових будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

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 

 

 

 
Дар’я Корець 22 09 49 


