Новоархангельська селищна рада
Новоархангельського району Кіровоградської області
Двадцять третя сесія
Сьомого скликання
проект Рішення
Від 13 серпня

2018 року

№ 1310

смт Новоархангельськ
Про затвердження земельної ділянки,
яка пропонується для продажу права оренди на
земельних торгах та надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
оренду за адресою смт.Новоархангельськ,
вул.Центральна, 28-ж

Відповідно до пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статей 134-139 Земельного кодексу України, Податкового
кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень», наказу Державного комітету України із земельних ресурсів від
23.07.2010 року № 548 «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення
земель», статті 50 Закону України «Про землеустрій» селищна рада
ВИРІШИЛА:
1.
Затвердити земельну ділянку, запропоновану для продажу права оренди на
земельних торгах терміном на 10 років, згідно з додатком.
2.
Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду строком на 10 років по вул. Центральна, 28-ж,
смт.Новоархангельськ, Новоархангельського району Кіровоградської області загальною
площею 0,0160 га (в тому числі по угіддях: 0,0160 га земель, що використовуються в
комерційних цілях) для будівництва і обслуговування об’єкту торгівлі ( згідно КВЦПЗ
В.03.07) за рахунок земель житлової та громадської забудови, що перебувають у
комунальній власності Новоархангельської селищної ради.
3.
Надати дозвіл на виготовлення технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки для продажу права оренди на земельних торгах.
4.
Землевпоряднику Новоархангельської селищної ради вжити заходів по
виготовленню проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та технічної
документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки щляхом замовлення їх у
суб’єктів господарської діяльності, які мають право на виконання цих робіт.
5.
Апарату селищної ради здійснити оприлюднення даного рішення.
6.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань
будівництва та житлово-комунального господарства селищної ради.
Селищний голова

Ю.П.Шамановський

Додаток
затверджений рішенням
Новоархангельської селищної ради
«13» серпня 2018 року № 1310

Земельна ділянка, запропонована для продажу права оренди на неї на земельних
торгах для будівництва і обслуговування будівлі торгівлі
Адреса земельної
ділянки комунальної
власності,
розташованої у межах
населеного пункту
вул. Центральна,28 ж,
смт.Новоархангельськ
Кіовоградської
області

Орієнтовна
площа
земельної
ділянки,га
0,0160

Цільове
призначення
земельної
ділянки згідно
КВЦПЗ
Для будівництва
та
обслуговування
будівель торгівлі
(згідно КВЦПЗ
В.03.07)

Категорія
земель згідно
ст. 19 ЗКУ

Умови продажу
(власність/оренда)

Землі житлової
та громадської
забудови

Продаж права
оренди терміном
на 10 років

