
УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СОРОК ДРУГА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
від 14 листопада 2014  року                                                                     № 3632 
 
Про продаж ТОВ «Єлисеївський» 
земельної ділянки  
несільськогосподарського призначення  
по вул. Великій Перспективній, 17-а 
 
 Розглянувши заяву ТОВ «Єлисеївський» від 26.09.2013 щодо 
придбання у власність шляхом викупу земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення по вул. Великій Перспективній, 17-а 
в м. Кіровограді, рішення міської ради від 18.12.2013 № 2669 «Про надання 
дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по 
вул. Великій Перспективній, 17-а», звіт про експертну грошову оцінку 
земельної ділянки від 30.04.2014, статтю 26  Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статті 12, 78, 79, 127, 128, 134 Земельного 
кодексу України, Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 
площею 0,0154 га, що розташована за адресою м. Кіровоград, вул. Велика 
Перспективна, 17-а  та яка надана в оренду товариству з обмеженою 
відповідальністю «Єлисеївський». 

2. Продати у власність товариству з обмеженою відповідальністю 
«Єлисеївський» земельну ділянку площею 0,0154 га по вул. Великій 
Перспективній, 17-а в м. Кіровограді (кадастровий                                           
номер 3510100000:28:220:0029) для розміщення магазину та офісу 
за 81 990 (вісімдесят одна тисяча дев’ятсот дев’яносто) гривень. 

3. За основним цільовим призначенням земельна ділянка відноситься 
до категорії земель житлової та громадської забудови. 

4. За функціональним використанням земельна ділянка відноситься до 
категорії житлової та громадської забудови - землі, які використовуються в 
комерційних цілях. 

5. Зобов’язати товариство з обмеженою відповідальністю 
«Єлисеївський» до 01 березня 2015 року укласти з Кіровоградською міською 
радою договір купівлі-продажу земельної ділянки та посвідчити його 
нотаріально за власні кошти. 
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6. З моменту реєстрації права на земельну ділянку по вул. Великій 
Перспективній, 17-а в державному реєстрі прав на нерухоме майно про 
реєстрацію права власності в м. Кіровограді припинити договір оренди землі 
від 18.07.2013 № 24, зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно від 06.08.2013 року № 125756235101 у зв’язку з придбанням 
земельної ділянки у власність. 

7. Кошти, одержані від продажу земельної ділянки, зараховуються на 
спеціальний рахунок міського бюджету. 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань архітектури, будівництва та регулювання 
земельних відносин та заступника міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради Олійника О.О. 
 
 
 
Секретар міської ради        І.Марковський 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Каратєєва 32 29 74 
 


