
   

 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ  

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 07 травня 2019  року                                     № 2514 

 

Про внесення змін до  

рішення  міської ради  

від 26.04.2018  № 1679 

 

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34 статті 26 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 12 

Земельного кодексу України, Міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 Внести зміни до рішення міської ради від 26 квітня 2018 № 1679 “Про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах)                          

по просп. Перемоги (біля будинку № 20, корп. 4) та включення до Переліку 

земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом”, а 

саме додаток до даного рішення викласти у новій редакції (додається).  

 

 

 

 

Міський голова                                                                                 А.РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наталія Лупандіна 322974 



   

 

        Додаток    

до рішення Міської ради   

міста Кропивницького          

від 07 травня 2019 року № 2514 

  

 Умови продажу права оренди земельної ділянки, що розташована за 

адресою: просп. Перемоги (біля будинку № 20, корп. 4) 

 

 1. Місцезнаходження земельної ділянки: м. Кропивницький,                       

просп. Перемоги (біля будинку № 20, корп. 4). 

 2. Площа  – 0,0100 га. 

 3. Кадастровий номер – № 3510100000:23:141:0123. 

 4. Напрямок використання – для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі. 

 5. Обов’язкові умови використання земельної ділянки: дотримання вимог 

та обмежень, зазначених у висновках погоджувальних організацій, які мають 

бути враховані при використанні території; дотримання статей 20, 39, 103, 134-

139 Земельного кодексу України, Закону України “Про регулювання 

містобудівної діяльності”, ДБН 360-92**; при необхідності зняття ґрунтового 

покриву із земельної ділянки дотримуватись вимог статті 168 Земельного 

кодексу України. 

 6. Умови відведення: оренда. 

 7. Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки – 246546,46 грн. 

 8. Термін оренди – 10 років. 

 9. Стартова ціна лота (у розмірі річної орендної плати) – 14792,79 грн. 

 10. Гарантійний внесок для взяття участі в земельних торгах – 739,64 грн. 

 11. Крок земельних торгів по даному лоту – 73,96 грн. 

 12. Використовувати земельну ділянку після укладання договору оренди 

вищевказаної земельної ділянки та його державної реєстрації відповідно до 

Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 

їх обтяжень”.  


