
 
 

У К Р А Ї Н А 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від «___»  ____________  2018 року                                         № ____ 

 

м.Кропивницький 

 

Про  погодження  проекту  рішення  

Міської ради міста Кропивницького 

«Про визначення мінімальної вартості  

місячної   оренди 1 кв. м   загальної  

площі  нерухомого майна  фізичних  

осіб» 

   

 Керуючись статтями 140, 146 Конституції України,                                 

підпунктом 1 пункту 2 статті 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 170 Податкового кодексу України, 

статтею 95 Житлового кодексу Української РСР, постановою Кабінету 

Міністрів України від 29 грудня 2010 року № 1253 «Про затвердження 

Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме 

майно фізичних осіб», Виконавчий комітет Міської ради міста 

Кропивницького 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Погодити проект рішення Міської ради міста Кропивницького                         

«Про визначення мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. м загальної 

площі нерухомого майна фізичних осіб», що додається. 

2. Департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста Кропивницького забезпечити внесення даного проекту 

рішення на розгляд міської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мосіна О.В. 

 

 

 

Міський голова                                                                                     А. Райкович  

 
 

 

Селіванова 24 13 26 



 ПОГОДЖЕНО 

                          Рішення Виконавчого комітету 

                 Міської ради міста Кропивницького 

                 «___» __________ 2018  

                                                                        №  _____ 

                     
                                                  Проект  

 

 
У К Р А Ї Н А  

 МІСЬКА РАДА  МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО  

 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

від «____»____________ 2018 року                                                    № ______ 

 

Про визначення мінімальної вартості  

місячної   оренди  1 кв. м загальної  

площі  нерухомого майна  фізичних  

осіб 
 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 25, 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 170 

Податкового кодексу України, статтею 95 Житлового кодексу Української 

РСР, постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року            

№ 1253 «Про затвердження Методики визначення мінімальної суми 

орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб», у зв’язку з 

відсутністю затверджених станом на 01 листопада 2018 року Міністерством 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України прогнозних середньорічних показників опосередкованої вартості 

спорудження житла за регіонами України на 2019 рік Міська рада міста 

Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 1. Визначити мінімальну вартість місячної оренди 1 кв. м загальної 

площі нерухомого майна фізичних осіб на рівні, визначеному рішенням 

Міської ради міста Кропивницького від 19 грудня 2017 року                                                                   

№ 1251 «Про визначення мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. м 

загальної площі  нерухомого майна фізичних осіб», а саме: 

1) для некомерційної діяльності, у тому числі для проживання фізичних 

осіб на рівні 8,83 грн; 

2) для виробничої діяльності на рівні 17,66 грн; 

3) для комерційної діяльності на рівні 26,49 грн. 
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 2. Дане рішення набуває чинності з 01 січня 2019 року.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та 

соціально-економічного розвитку. 

 

 

 

Міський голова                                                                                     А. Райкович  
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