
 
УКРАЇНА 

  
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
П’ЯТДЕСЯТ ДРУГА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 29 вересня 2015 року                № 4605 
 
Про надання дозволу на проведення 
експертної грошової оцінки земельних 
ділянок по м. Кіровограду 

 

Керуючись статтями 142, 143 Конституції України, пунктом 34          
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,                
статтею 50 Закону України «Про землеустрій», статтями 12, 19, 127, 128 
Земельного кодексу України, розглянувши звернення                                             
ПАТ Концерн «Галнафтогаз», Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки       
земельної ділянки (кадастровий № 3510100000:23:164:0018) по                 
вул. Жовтневої революції, 14-а загальною площею 0,1059 га – землі, які 
використовуються в комерційних цілях, для розміщення техно-торгового 
комплексу по сервісному обслуговуванню автомобілів (КВЦПЗ 03.07) за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

2. Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки       
земельної ділянки (кадастровий № 3510100000:37:287:0007) по                          
просп. Університетському, 15-а загальною площею 0,3000 га (3000,26 кв. м) – 
землі транспорту, для розміщення автозаправної станції (КВЦПЗ 03.07) за 
рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення. 

3. Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки       
земельної ділянки (кадастровий № 3510100000:50:417:0017) по                          
вул. Нижній П’ятихатській, 1 загальною площею 0,2126 га – землі, які 
використовуються в комерційних цілях, для розміщення автозаправної 
станції (КВЦПЗ 03.07) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення. 

4. Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки       
земельної ділянки (кадастровий № 3510100000:38:327:0010) по                          
вул. Преображенській, 90-а загальною площею 0,2107 га (2107,8 кв. м) – 
землі,     які    використовуються   в    комерційних    цілях,   для    розміщення  
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автозаправної станції (КВЦПЗ 03.07) за рахунок земель промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

5. Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки       
земельної ділянки (кадастровий № 3510100000:38:322:0019) по                          
вул. Кропивницького,    183    загальною    площею    0,2146 га    – землі,     які  
використовуються в комерційних цілях, для розміщення автозаправної 
станції (КВЦПЗ 03.07) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення. 

6. Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки       
земельної ділянки (кадастровий № 3510100000:11:062:0012) по                          
вул. Короленка, 137 загальною площею 0,2000 га – землі, які 
використовуються в комерційних цілях, для розміщення автозаправної 
станції (КВЦПЗ 03.07) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення. 

7. Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки       
земельної ділянки (кадастровий № 3510100000:29:199:0015) по                          
просп. Винниченка, 1-б (просп. Винниченка (біля ГУДК у Кіровоградській 
області) загальною площею 0,3000 (2999,67 кв. м) га – землі, які 
використовуються в комерційних цілях, для розміщення комплексу по 
обслуговуванню автомобілів з обладнанням автозаправної станції                   
(КВЦПЗ 03.07) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення. 

8. Управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища Кіровоградської міської ради забезпечити роботу по 
виготовленню експертної грошової оцінки земельних ділянок. 

9. Публічному акціонерному товариству «Концерн «Галнафтогаз» 
укласти договори щодо авансового внеску за викуп земельних ділянок у 
розмірі 20 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

10. 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 Литвина Г.М. 
 
 
 
 
Секретар міської ради        І. Марковський 
 
 
 
 
 
 
Гавриленко 22 09 49 


