
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

від 25.04.2017 № 22-39/VII
          м. Золотоноша

Про створення „Індустріальний парк „Золотоноша” та
затвердження Концепції „Індустріальний парк „Золотоноша”

З метою забезпечення економічного розвитку міста та підвищення
конкурентоспроможності промисловості, активізації інвестиційної діяльності,
створення нових робочих місць, розвитку сучасної виробничої та ринкової
інфраструктури, відповідно до Закону України „Про індустріальні парки” (зі
змінами), керуючись п. 38 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, -

міська рада вирішила:

1. Створити „Індустріальний парк „Золотоноша” на відведених земельних
ділянках, що знаходяться за адресами 19700, Черкаська область, м. Золотоноша:

- по вул. Обухова, б/н, загальною площею 8,0 га (кадастровий номер
71104000000:03:001:0018);

- по вул. Обухова, 66, загальною площею 3,7746 га (кадастровий номер
71104000000:03:001:0010);

- по вул. Шота Руставелі б/н, загальною площею 25,9654 га (кадастровий
номер 71104000000:03:002:0062);

- по вул. Шота Руставелі б/н, загальною площею 0,6793 га (кадастровий
номер 71104000000:03:001:0012);

- по вул. Обухова, 68 б, загальною площею 1,5092 га (кадастровий номер
71104000000:03:001:0014)

- терміном на 30 (тридцять) років з моменту реєстрації уповноваженим
державним органом.

2. Затвердити Концепцію „Індустріальний парк „Золотоноша” (далі -
Концепція) (додається).

3. Управлінню економіки (Остроглазова В.В.), управлінню архітектури,
регулювання забудови та земельних відносин (Веснін І.В.) підготувати і подати
уповноваженому державному органу необхідний пакет документів для
включення „Індустріальний парк „Золотоноша” до Реєстру індустріальних
парків.
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4. Координацію роботи з виконання рішення доручити першому
заступнику міського голови Маслу О.М., контроль за виконанням покласти на
депутатські комісії з питань промисловості, транспорту і зв’язку (Слюсар О.О.),
бюджету, фінансів, цін, побутового та торговельного обслуговування,
господарської діяльності (Нелін І.І.).

Міський голова В.О. Войцехівський

Остроглазова 52394
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