
УКРАЇНА

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 14 вересня  2011 року  № 779

Про затвердження земельної ділянки
по вул. Генерала Жадова (біля будинку 
№ 27), право оренди на яку набувається
на аукціоні

Керуючись статтями 140, 142 Конституції України, Земельним 
кодексом України, Законами України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», «Про оренду землі», «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України», статтями 34, 55 Закону України «Про землеустрій» та 
Порядком набуття прав на землю на конкурентних засадах (аукціоні) в місті 
Кіровограді, затвердженим рішенням Кіровоградської міської ради 
від 16 вересня 2008 року № 831, Кіровоградська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити земельну ділянку, право оренди на яку набувається на
аукціоні, згідно з додатком.

2. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки (право оренди на яку набувається на аукціоні) по
вул. Генерала Жадова (біля будинку № 27) загальною площею 0,004 га для 
розміщення торговельного павільйону за умови погодження з власником 
електрокабелю.

3. Управлінню земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища:

замовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) та визначення її нормативної та експертної 
грошової оцінки згідно з додатком;

надати міській раді на затвердження розроблений проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки, який пройшов державну експертизу згідно 
з вимогами Закону України «Про державну експертизу землевпорядної 
документації», пропозиції про встановлення стартової ціни земельної ділянки 
та умови розстрочення розрахунків за придбаний лот.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань архітектури, будівництва, регулювання 
земельних відносин та реклами та першого заступника міського голови 
Дзядуха В.О.

Міський голова О.Саінсус
Гоувар
22-09-49



Додаток
до рішення Кіровоградської міської
ради
від 14 вересня 2011 року №779

   Земельна ділянка, право оренди на яку
    набувається на аукціоні

Місце розташування
земельної ділянки в

м. Кіровограді

Орієнтовний
розмір

земельної
ділянки

Цільове
призначення

земельної ділянки
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