
 
 

УКРАЇНА 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 30 березня 2016 року         № 240 
 
Про надання ТОВ  
«Інвестиційно-фінансова група «Центр» 
дозволу на розроблення проектів  
землеустрою щодо відведення  
земельних ділянок по м. Кіровограду 
 

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34 статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 50 Закону України 
«Про землеустрій», статтями 12, 93, 124, 126, 134 Земельного кодексу України, 
розглянувши звернення ТОВ «Кіровоградський ремонтно-механічний завод              
ім. В.К. Таратути» та ТОВ «Інвестиційно-фінансова група «Центр», 
Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Припинити товариству з обмеженою відповідальністю 
«Кіровоградський ремонтно-механічний завод ім. В.К. Таратути»                   
договір оренди земельної ділянки (державна реєстрація                                          
від 20.07.2011 № 351010004000196) загальною площею 2,7878 га по                                           
вул. Віктора Чміленка, 24-в, укладений на підставі рішень Кіровоградської 
міської ради від 03.09.2009 № 2458 та від 30.06.2011 № 738 для розміщення 
виробничої бази у зв’язку з продажем нерухомого майна, розміщеного на 
земельній ділянці. 

Земельну ділянку площею 2,7878 га по вул. Віктора Чміленка, 24-в 
віднести до земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення, не наданих у власність або користування. 

2. Надати товариству з обмеженою відповідальністю                     
«Інвестиційно-фінансова група «Центр» дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду строком на 5 років 
по вул. Віктора Чміленка, 24-е загальною площею 0,1634 га – землі 
промисловості, для розміщення комплексу нежитлових будівель (КВЦПЗ 11.02) 
за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення, що перебувають в запасі. 

3. Надати товариству з обмеженою відповідальністю                     
«Інвестиційно-фінансова група «Центр» дозвіл на розроблення проекту 
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землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду строком на 5 років 
по вул. Віктора Чміленка, 24-є загальною площею 0,3143 га – землі 
промисловості, для розміщення комплексу нежитлових будівель (КВЦПЗ 11.02) 
за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення, що перебувають в запасі. 

4. Надати товариству з обмеженою відповідальністю                     
«Інвестиційно-фінансова група «Центр» дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду строком на 5 років 
по вул. Гоголя, 29 загальною площею 0,1485 га – землі промисловості, для 
розміщення комплексу нежитлових будівель (КВЦПЗ 11.02) за рахунок земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення, що перебувають в запасі. 

5. Надати товариству з обмеженою відповідальністю                     
«Інвестиційно-фінансова група «Центр» дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду строком на 5 років 
по вул. Гоголя, 29-а загальною площею 0,0909 га – землі промисловості, для 
розміщення комплексу нежитлових будівель (КВЦПЗ 11.02) за рахунок земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення, що перебувають в запасі. 

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 


