
 
 

УКРАЇНА 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 30 березня 2016 року        № 212 
 
Про надання ТОВ «АДК ІСТЕЙТ»  
дозволу на розроблення  
технічної документації із  
землеустрою щодо встановлення  
меж земельних ділянок по  
м. Кіровограду 
 

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34 статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 141 
Земельного кодексу України, статтею 4 Закону України                                        
«Про оренду державного та комунального майна», розглянувши звернення 
ТОВ «Торговий дім «ФОРМУЛА-ТРЕЙД», ТОВ «АДК ІСТЕЙТ», 
Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Припинити товариству з обмеженою відповідальністю                      
«Торговий дім «ФОРМУЛА-ТРЕЙД» договір оренди земельної ділянки                                       
(від 08.07.2010 № 159) загальною площею 0,0100 га по вул. Полтавській, 28-
г, укладений на підставі рішення Кіровоградської міської ради від 02.07.2009  
№ 2181 для розміщення магазину у зв’язку з договором купівлі-продажу 
нерухомого майна, розміщеного на земельній ділянці. 

Земельну ділянку площею 0,0100 га по вул. Полтавській, 28-г віднести 
до земель житлової та громадської забудови, не наданих у власність або 
користування. 

2. Надати товариству з обмеженою відповідальністю «АДК ІСТЕЙТ»  
дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 
оренду строком на 5 років по вул. Полтавській, 28-г загальною                       
площею 0,0100 га – землі вулиць, набережних, площ, для розміщення об’єкта 
торгівлі (КВЦПЗ 03.07) за рахунок земель житлової та громадської забудови, 
що перебувають у запасі. 

3. Припинити товариству з обмеженою відповідальністю                    
«Торговий дім «ФОРМУЛА-ТРЕЙД» договір оренди земельної ділянки                
(від 08.07.2010 № 158) загальною площею 0,0080 га по вул. Пацаєва, 8-а, 
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укладений на підставі рішення Кіровоградської міської ради від 02.07.2009   
№ 2182 для розміщення магазину у зв’язку з договором купівлі-продажу 
нерухомого майна, розміщеного на земельній ділянці. 

Земельну ділянку площею 0,0080 га по вул. Пацаєва, 8-а віднести до 
земель житлової та громадської забудови, не наданих у власність або 
користування. 

4. Надати товариству з обмеженою відповідальністю «АДК ІСТЕЙТ»  
дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 
оренду строком на 5 років по вул. Пацаєва, 8-а загальною                       
площею 0,0080 га – землі, які використовуються в комерційних цілях, для 
розміщення об’єкта торгівлі (КВЦПЗ 03.07) за рахунок земель житлової та 
громадської забудови, що перебувають у запасі. 

5. Управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища забезпечити виготовлення та видачу договору про 
розірвання договору оренди землі.  

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 Грабенка О.В. 
 
 
 
Міський голова           А.Райкович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Котан 22 09 49 


