
                                                          
          

   
               

          УКРАЇНА 
 

         КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
    

       Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 12 вересня 2012 року             № 1918 
 

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність  
на конкурентних засадах (земельних торгах) по 
вул. Лінія 5-а (біля ринку) 

 

Керуючись статтями 142, 143 Конституції України, пунктом 34            
статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,     
статтями 12, 19, 134, 135, 136 Земельного кодексу України, статтями 16, 21 
Закону України “Про оренду землі”, постановою Кабінету Міністрів України 
від 16.05.2002 № 648 “Про затвердження Положення про технічний паспорт 
земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги”, враховуючи 
звернення ФОП Чайковського Ю.М. від 06.08.2012 про розірвання договору 
оренди земельної ділянки, Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 1. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 26 червня   
2012 року № 1822 “Про затвердження земельної ділянки по вул. Лінія 5-а 
(біля ринку) , право власності на яку набувається на аукціоні”, а саме в   
пункті 2 слова “площею 0,0256 га - вулиць, набережних, площ” замінити на 
слова “площею 0,0256 га, з них: 0,0028 га – землі, які використовуються в 
комерційних цілях, 0,0228 га – землі змішаного використання”. 

2. Припинити фізичній особі-підприємцю Чайковському Юрію 
Миколайовичу шляхом розірвання договір оренди земельної ділянки 
(державна реєстрація від 17.11.2006 за № 120) площею 28,00 кв. м                    
в с. Гірничому, вул. Лінія 5-а (біля ринку), укладений на підставі рішення 
Кіровоградської міської ради від 08.12.2005 № 1596 для розміщення 
торговельного кіоску, за його згодою. 

Вилучену земельну ділянку зарахувати до земель запасу. 
3. Затвердити акт визначення розміру збитків для відшкодування 

власникам землі та землекористувачам, пов’язаних із вилученням земельної 
ділянки та проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність на конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Лінія 5-а   (біля  
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ринку) для розміщення ринку (КВЦПЗ 03.07) площею 0,0256 га, з них:   
0,0028 га – землі, які використовуються в комерційних цілях, 0,0228 га – 
землі змішаного використання, за рахунок земель житлової та громадської 
забудови, що перебувають у запасі. 

4. Затвердити технічний паспорт земельної ділянки, право власності на 
яку виставляється на земельні торги  (аукціон)   по вул. Лінія 5-а (біля ринку) 
загальною площею  0,0256 га. 

5. Затвердити стартову ціну продажу земельної ділянки на рівні 
експертної грошової оцінки земельної ділянки по  вул. Лінія 5-а (біля  ринку) 
в розмірі 68398,00 грн. (шістдесят вісім тисяч триста дев’яносто вісім 
гривень 00 коп.). 

6. Умовами земельних торгів зобов’язати переможця аукціону 
повернути  замовнику затрати, пов’язані з розробкою та погодженням 
землевпорядної та іншої документації. 

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

 
Міський голова                           О.Саінсус  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гоувар 22 09 49                


