
   ПРОЕКТ № 1103  

 

 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від «__» ______ 2017 року        № _____ 
 

Про затвердження земельної ділянки 

по вул. Євгена Тельнова (напроти автовокзалу № 2), 

право оренди на яку набувається на аукціоні 
 

Керуючись статтею 144 Конституції України, Земельним кодексом 

України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

оренду землі», статтею 50 Закону України «Про землеустрій», 

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 в оренду строком на 49 років (право оренди на яку 

набувається на аукціоні) по вул. Євгена Тельнова (напроти автовокзалу № 2) 

орієнтовною площею 0,0120 га (у тому числі по угіддях: 0,0120 га – вулиці та 

бульвари (включаючи тротуари), набережні, площі) для розміщення магазину 

за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

3. Управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища: 

замовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

визначення її нормативної грошової оцінки згідно з додатком; 

 надати міській раді на затвердження розроблений проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, 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, реклами, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Грабенка О.В. 

 

 

Міський голова         А.Райкович 

 

 

 
Шевченко 22 09 49 

     



Додаток 

      до рішення Кіровоградської міської ради 

      від «__» ________ 2017 року № _____ 

 

Земельна ділянка, право оренди на яку 

набувається на аукціоні 

 

Місце розташування 

земельної ділянки в 

м. Кропивницькому 

Орієнтовний 

розмір 

земельної 

ділянки 

Цільове 

призначення 

земельної ділянки 

Запропоновано 

вул. Євгена Тельнова 

(напроти  

автовокзалу № 2) 

0,0120 га 

 

для розміщення 

магазину 

управлінням 

земельних 

відносин та 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

 


