
                                                                                                                         ПРОЕКТ № 3008                                                     

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО  

 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ  

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від    «___»_______2019  року              № _______ 

 

Про надання дозволу на проведення 

експертної  грошової  оцінки земельної ділянки 

по вул. Велика Пермська, 74   

 

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34                           

статті  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 12, 

19, 127,128  Земельного кодексу України, Законом України «Про оцінку землі», 

розглянувши звернення приватного підприємства «Світогляд-Плюс»,  Міська рада 

міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

1.Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки (Кадастровий № 3510100000:46:351:0069) по вул. Пермська, 74 загальною 

площею 0,1835 га – землі, які використовуються в комерційних цілях, за рахунок 

земель житлової та громадської забудови для розміщення адміністративно-

торговельного та побутового комплексу. 

           2.Управлінню земельних відносин та охорони  навколишнього природного 

середовища Міської ради міста Кропивницького забезпечити роботу по 

виготовленню експертної грошової оцінки земельної ділянки загальною площею 

0,1835 га для розміщення адміністративно-торговельного та побутового 

комплексу. 

3.Приватному підприємству «Світогляд-Плюс» укласти  договір  щодо 

авансового внеску за викуп земельної ділянки у розмірі до 20 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

  4.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 Мосіна О.В.  

  

 

Міський голова                                                                                 А.РАЙКОВИЧ 
 

Ганна Єніна  322974 

 



                                  

 

                                                                    ДООПРАЦЬОВАНО 14.05.2019 

                                                                                                   ПРОЕКТ 3008 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО  

 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ  

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від    «___»_______2019  року              № _______ 

 

Про надання дозволу на проведення 

експертної  грошової  оцінки земельної ділянки 

по вул. Великій  Пермській, 74   

 

Керуючись статтею 144 Конституції України, статтею 12, 19, 127, 128  

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

самоврядування в Україні», Законом України «Про оцінку землі», розглянувши 

звернення приватного підприємства «Світогляд-Плюс», Міська рада міста 

Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

1.Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки (Кадастровий № 3510100000:46:351:0069) по вул. Великій Пермській, 74 

загальною площею 0,1835 га – землі, які використовуються в комерційних цілях, 

за рахунок земель житлової та громадської забудови для розміщення 

адміністративно-торговельного та побутового комплексу. 

           2.Управлінню земельних відносин та охорони  навколишнього природного 

середовища Міської ради міста Кропивницького забезпечити роботу по 

виготовленню експертної грошової оцінки земельної ділянки загальною площею 

0,1835 га для розміщення адміністративно-торговельного та побутового 

комплексу. 

3.Приватному підприємству «Світогляд-Плюс» укласти  договір  щодо 

авансового внеску за викуп земельної ділянки у розмірі до 20 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

  4.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 Мосіна О.В.  

  

Міський голова                                                                                 А.РАЙКОВИЧ 
 

Ганна Єніна  32 29 74 

 


