ПЕРЕЛІК РІШЕНЬ
прийнятих на тридцять сьомій сесії Червонозаводської
міської ради шостого скликання від 26.06.2014 року.
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Перелік рішень
Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель
міста Червонозаводське.
Про зняття з квартири №(...) по вул. Комсомольській, (...) статусу службової.
Про встановлення місцевих податків та зборів на 2015 рік на території
Червонозаводської міської ради.
Про затвердження рішення виконавчого комітету міської ради.
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж в натурі (на місцевості), що посвідчують право власності
(присадибна ділянка).
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж в натурі (на місцевості), що посвідчують право власності
(присадибна ділянка).
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж в натурі (на місцевості), що посвідчують право власності.
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж в натурі (на місцевості).
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж в натурі (на місцевості).
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж в натурі (на місцевості).
Про надання дозволу на розробку проекту відведення щодо зміни цільового
призначення земельної ділянки.
Про розгляд заяви Сербіної Н.Г.
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж в натурі (на місцевості).
Про розгляд заяви Сербіна А.М.
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж в натурі (на місцевості).
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчують право власності
(присадибна ділянка).
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчують право власності
(присадибна ділянка).
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчують право власності
(присадибна ділянка).
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчують право власності
(присадибна ділянка).
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчують право власності
(присадибна ділянка).
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Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчують право сервітуту.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчують право сервітуту.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчують право сервітуту.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
натурі (на місцевості).
Про розгляд клопотання ФОП Гайдар Л.Д.
Про розгляд заяви Пучки П.І.
Про розгляд заяви Єни В.А.
Про розгляд заяви Гаркуші В.Г.
Про розгляд заяви Бачинської В.М.
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж в натурі (на місцевості).
Про розгляд заяви Фіцая В.М.
Про розгляд заяви ФОП Івахненка А.О.
Про розгляд заяви Барабаш А.С.
Про надання дозволу на розробку проекту відведення щодо зміни цільового
призначення земельної ділянки.
Про розгляд клопотання Микитенка А.О.
Про розгляд заяви Кеї Є.О.
Про розгляд заяв Кеї О.О., Кеї О.П.
Про розгляд заяв Кеї О.О., Кеї О.П.,Кеї Є.О.
Про плату за землю.
Про затвердження ставок земельного податку та ставок орендної плати у відсотках
до нормативної грошової оцінки земель м. Червонозаводське та с. Вишневе.
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж в натурі (на місцевості).
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж в натурі (на місцевості).
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж в натурі (на місцевості).
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж в натурі (на місцевості).
Про звернення до Лохвицької районної ради та відділу освіти Лохвицької РДА.

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 26.06.2014 р. №1
Про затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки земель міста
Червонозаводське.
Відповідно до Податкового Кодексу України та Законів України «Про оренду землі»,
«Про оцінку земель», статей 12,201,206 Земельного кодексу України, керуючись пунктом 34
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою забезпечення
надходжень до бюджету і сприяння розвитку земельних відносин у місті Червонозаводське.
Вирішили: 1. Затвердити: технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель
міста Червонозаводське станом на 01.01.2014 року, в тому числі:
1.1. Схему економіко-планувального зонування міста (додається);
1.2. Середню базову вартість одного квадратного метра землі 67,62 грн.;
1.3. Нормативну грошову оцінку земель міста (додається);
1.4. Нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення в межах
міста згідно таблиці (додається);
1.5. Локальні коефіцієнти, що характеризують місце розташування земельних ділянок в
місті згідно таблиці (додається).
2. Визнати рішення п’ятої сесії Червонозаводської міської ради п’ятого скликання від
31.10.2008 року «Про затвердження технічної документації по грошовій оцінці земель міста
Червонозаводське» таким, що втратило чинність.
3. Зазначене рішення Червонозаводської міської ради ввести в дію з 01.01.2015 року.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на земельний відділ міської ради.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 26.06.2014 р. № 2
Про зняття з квартири № (…) по
вул. Комсомольській, (…) статусу службової.

Керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
розглянувши пропозицію постійної депутатської комісії з питань комунальної власності та
житлово-комунального господарства.

Вирішили: 1. Зняти з квартири № (…) по вул. Комсомольській, (…) статус службової та
перевести в статус житлової.
2. Дати згоду Єрьоменку Тарасу Івановичу на її приватизацію.

Міський голова

В. Сидоренко

Примітка:
(…) – текст, який містить конфіденційну інформацію про фізичну особу.

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 26.06.2013 р. № 3
Про встановлення місцевих податків
та зборів на 2015 рік на території
Червонозаводської міської ради.
Керуючись статтями 7,8,10,12 Податкового Кодексу України, пунктом 24 частини 1
статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні»

Вирішили: 1. Встановити на 2015 рік на території Червонозаводської міської ради:
1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та затвердити відповідне
Положення (додається);
1.2. Ставки єдиного податку для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють
господарську

діяльність,

залежно

від

виду

господарської

діяльності,

з

розрахунку на календарний місяць:
- у відсотках від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 2015 року
(додається).
1.3. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності та затвердити
Положення про нього (додається);
1.4. Туристичний збір та затвердити Положення про його справляння (додається).
1.5. Збір за місця для паркування транспортних засобів та затвердити Положення про
нього (додається).
2. Це рішення набирає чинності з 01.01.2015 року.
3. Оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті
міської ради в мережі Інтернет.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради.

Міський голова

В.Сидоренко

ПОЛОЖЕННЯ
про місцеві податки та
збори

2015 рік

Затверджено
рішенням № 3 від 26.06.2014 року
тридцять сьомої сесії шостого
скликання Червонозаводської
міської ради

І. ПОЛОЖЕННЯ
про збір за місця для паркування транспортних засобів

Розділ І. Загальні положення
1.1.
Положення про збір за місця для паркування транспортних засобів (далі Положення) розроблено на основі Податкового Кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VI
та керуючись пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні».
1.2. Це Положення є обов'язковим до виконання юридичними особами, їх філіями,
відділеннями та іншими відокремленими підрозділами, що не мають статусу юридичної особи,
а також громадянами України та
інших
держав, які припарковують автотранспорт на
спеціально обладнаних або відведених для цього місцях на території Червонозаводської міської
ради.
Розділ II. Механізм справляння та порядок сплати збору
за паркування транспортних засобів
2.1. Платниками збору за паркування транспортних засобів є юридичні особи, їх філії
(відділення, представництва), фізичні особи, які припарковують автотранспортні засоби в
спеціально обладнаних або відведених для цього місцях.
2.2. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка спеціально відведена для паркування
транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування.
2.3. Базою оподаткування є територія відведена для паркування, а саме: вул. Леніна,
Комсомольська, Матросова та вулиця Радянська, загальною площею 802 м2.
2.4. Право на справляння збору за паркування транспортних засобів покладається на
Червонозаводський комунальний ринок.
2.5. Ставки збору встановлюються за 1 м2 площі земельної ділянки, відведеної для
паркування транспортних засобів, у розмірі 0,053 відсотка мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня податкового (звітного року).

Розділ III. Порядок сплати та перерахування збору за паркування транспортних
засобів
3.1. Збір за паркування транспортних засобів сплачується водіями на місці парковки.
Сплата здійснюється на час паркування транспорту (з 6.00 до 15.00 години щосуботи) чотири
(п’ять) дні, в залежності від кількості тижнів в місяці.
3.2 Справляння збору за паркування транспортних засобів здійснюється із застосуванням
реєстраторів розрахункових операцій відповідно до вимог Закону України «Про застосування
реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».
Касовий чек про сплату збору за припаркування автотранспорту зберігається у водія до
закінчення часу паркування.
3.3. Базовий звітний (податковий) період для збору за паркування транспортних засобів
дорівнює календарному кварталу.
3.4. Обов'язок по складанню та подачі розрахунку збору за паркування транспортних
засобів покладається на Червонозаводський комунальний ринок.

3.5 Податковий розрахунок збору за паркування транспортних засобів подається суб'єктам
господарської діяльності до органу державної податкової служби за місцем знаходження
паркування протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного
(податкового) місяця.
У разі, коли в майбутніх податкових періодах суб'єкт господарської діяльності, якому
надано право на стягнення збору за паркування транспортних засобів, самостійно виявляє
помилки, що містяться у раніше поданому ним розрахунку збору, то він зобов'язаний подати
уточнений розрахунок збору, що містить виправлені показники.
3.6 Адміністрація суб'єкту господарської діяльності, якому надано право на стягнення
збору за паркування транспортних засобів, повинна самостійно перерахувати суму до бюджету
Червонозаводської міської ради авансовим внеском.

Розділ IV. Пільги по сплаті збору за паркування транспортних засобів
4.1. Від сплати збору за паркування транспортних засобів звільняються :
• спеціальний транспорт служб 01, 02, 03, 04 та службовий транспорт органів
самоврядування.

Розділ V. Відповідальність
5.1. Платники збору за паркування транспортних засобів, зазначені у підпункті 3.4 цього
Положення, несуть відповідальність за неподання у встановлені терміни розрахунку збору за
паркування транспортних засобів до органу державної податкової служби, правильність
обчислення, повноту і своєчасність сплати збору до бюджету відповідно до Закону України
"Про державну податкову службу в Україні" (із змінами і доповненнями).
5.2. Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за податковий
квартал сплачується у строки визначені для квартального податкового періоду.

Затверджено
рішенням № 3 від 26.06.2014 року
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скликання Червонозаводської
міської ради

І. ПОЛОЖЕННЯ
про туристичний збір

Розділ І. Загальні положення
1.1.
Положення про туристичний збір (далі - Положення) розроблено на основі
Податкового Кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VI та керуючись пунктом 24 частини
1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
1.2. Це Положення є обов'язковим до виконання юридичними особами, їх філіями,
відділеннями та іншими відокремленими підрозділами, що не мають статусу юридичної особи,
а також громадянами України.
Розділ II. Механізм справляння та порядок сплати туристичного збору
2.1.
Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без
громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на
якій діє рішення міської ради про встановлення туристичного збору, та отримують
(споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов'язанням залишити місце
перебування в зазначений строк.
2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:
а) постійно проживають на території ради, у тому числі на умовах договорів найму;
б) особи, які прибули у відрядження;
в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітейінвалідів (не більше одного супроводжуючого);
г) ветерани війни;
ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
2.3. Право на справляння збору за туристичний збір покладається на суб'єктів
господарської діяльності, яким рішенням Червонозаводської міської ради надано на це право.
2.5. Ставки туристичного збору становить 1% від бази справляння збору.
Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі).
2.6. До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові
послуги, телефонні рахунки, та інші документально оформлені витрати.
Згідно з рішенням сесії міської ради справляння збору може здійснюватися:
а) адміністраціями підприємств, які мають гуртожитки для приїжджих та іншими
закладами готельного типу;
б) юридичними особами або фізичними особами - підприємцями, які уповноважуються
міською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з радою.

Розділ III. Порядок сплати та перерахування туристичного збору
3.1. Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов'язаних з
тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим
рядком у рахунку (квитанції) на проживання.
3.2. Збір сплачується до місцевого бюджету авансовими внесками до 30 числа (включно)
кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно). Суми нарахованих щомісячних авансових
внесків відображаються у квартальній податковій декларації. Остаточна сума збору, обчислена

відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал (з урахуванням
фактично внесених авансових платежів), сплачується у строки, визначені для квартального
податкового періоду.
3.3. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає
послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового
агента, зобов'язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору
в органі державної податкової служби за місцезнаходженням підрозділу.
Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

Затверджено
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І. ПОЛОЖЕННЯ
про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

Розділ І. Загальні положення
1.1. Положення про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності (далі Положення) розроблено на основі Податкового Кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VI
та керуючись пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні».
1.2. Це Положення є обов'язковим до виконання юридичними особами, їх філіями,
відділеннями та іншими відокремленими підрозділами, що не мають статусу юридичної особи,
а також громадянами України.
Розділ II. Механізм справляння та порядок сплати збору
за провадження деяких видів підприємницької діяльності
Платниками збору є суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи підприємці), їх відокремлені підрозділи, які отримують в установленому цим пунктом порядку
торгові патенти та провадять такі види підприємницької діяльності:
а) торговельна діяльність у пунктах продажу товарів;
б) діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним
Кабінетом Міністрів України;
в) торгівля валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти;
г) діяльність у сфері розваг (крім проведення державних грошових лотерей).
Не є платниками збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання
платних послуг такі суб'єкти господарювання:
а) аптеки, що перебувають у державній та комунальній власності;
б) підприємства та організації споживчої кооперації;
в) фізичні особи - підприємці, які провадять торговельну діяльність у межах ринків усіх
форм власності;
г) фізичні особи - підприємці, які здійснюють продаж вирощених в особистому
підсобному господарстві, на присадибній, дачній, садовій і городній ділянках продукції
рослинництва і тваринництва, свійської худоби та птиці (як у живому вигляді, так і продукції
забою в сирому вигляді та у вигляді первинної переробки), продукції власного
бджільництва;
д) фізичні особи - підприємці, які сплачують державне мито за нотаріальне посвідчення
договорів про відчуження власного майна, якщо товари кожної окремої категорії
відчужуються не частіше одного разу на календарний рік;
е) суб'єкти
господарювання,
утворені
громадськими організаціями інвалідів, які
мають податкові пільги згідно із законодавством та здійснюють торгівлю виключно
продовольчими товарами вітчизняного виробництва та продукцією, виготовленою на
підприємствах "Українське товариство сліпих",
"Українське товариство глухих", а
також фізичними особами - інвалідами, зареєстрованими відповідно до закону як підприємці;

є) суб'єкти господарювання, які провадять торговельну діяльність виключно з
використанням таких видів товарів вітчизняного виробництва: хліб і хлібобулочні вироби;
борошно пшеничне та житнє; сіль, цукор, олія соняшникова і кукурудзяна;
- молоко і молочна продукція, крім молока і вершків згущених із домішками і без них;
продукти дитячого харчування; безалкогольні напої; морозиво; яловичина та свинина; свійська
птиця; яйця; риба;
- ягоди і фрукти; мед та інші продукти бджільництва, бджолоінвентар і засоби захисту
бджіл; картопля і плодоовочева продукція;
- комбікорм для продажу населенню;
ж) суб'єкти господарювання, що реалізують продукцію власного виробництва фізичним
особам, які перебувають з ними у трудових відносинах, через пункти продажу товарів,
вбудовані у виробничі або адміністративні приміщення, що належать такому суб'єкту;
з) суб'єкти господарювання, які провадять діяльність із закупівлі у населення
продукції (заготівельна діяльність), якщо подальша реалізація такої продукції відбувається за
розрахунками у безготівковій формі (пункти приймання склотари, макулатури, відходів
паперових, картонних
і
ганчіркових;
заготівля сільськогосподарської продукції та
продуктів її переробки);
и) підприємства, установи та організації, які провадять діяльність у торговельновиробничій
сфері
(ресторанне господарство), у тому числі навчальних закладах, із
обслуговування виключно працівників таких підприємств, установ та організацій, а також
учнів і студентів у навчальних закладах.
Не є платниками збору за провадження діяльності у сфері розваг суб'єкти
господарювання, які провадять комп'ютерні та відеоігри.
Види діяльності, які провадяться з придбанням пільгового торгового патенту.
З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність
виключно з використанням таких товарів (незалежно від країни їх походження):
а) товари повсякденного вжитку, продукти харчування, вироби медичного призначення
для індивідуального користування, технічні та інші засоби реабілітації через торговельні
установи, утворені з цією метою громадськими організаціями інвалідів;
б) товарів військової атрибутики та повсякденного вжитку для військовослужбовців на
території військових частин і військових навчальних закладів;
в) насіння та посадкового матеріалу овочевих, баштанних, кормових та квіткових
культур, кормових коренеплодів та картоплі;
г) сірників;
ґ) термометрів та індивідуальних діагностичних приладів.
З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність
виключно з використанням таких товарів вітчизняного виробництва:
а) поштові марки, листівки, вітальні листівки і конверти непогашені, ящики, коробки,
мішки, сумки та інша тара, виготовлена з дерева, паперу та картону, яка використовується для
поштових відправлень підприємствами, що належать до сфери управління центрального
органу виконавчої влади у галузі транспорту та зв'язку, і фурнітура до них;
б) товари народних промислів, крім антикварних та тих, що становлять культурну
цінність згідно з переліком, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері
культури;
в) готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти, предмети догляду,
перев'язувальні матеріали та інше медичне приладдя), вітаміни для населення, тампони, інші
види санітарно-гігієнічних виробів із целюлози або її замінників, ветеринарні препарати,
вироби медичного призначення для індивідуального користування інвалідами, технічні та
інші засоби реабілітації інвалідів;
г) зубні паста та порошки, косметичні серветки, дитячі пелюшки, папір туалетний,
мило господарське;

ґ) вугілля, вугільні брикети, паливо пічне побутове, гас освітлювальний, торф
паливний кусковий, торф'яні брикети і дрова для продажу населенню, газ скраплений у
балонах, що реалізується населенню за місцем проживання для використання у житлових
та/або нежитлових приміщеннях;
д) проїзні квитки;
е) зошити.
З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність
виключно з використанням періодичних видань друкованих засобів масової інформації
вітчизняного виробництва, що мають реєстраційні свідоцтва, видані в установленому порядку,
а також книг, брошур, альбомів, нотних видань, буклетів, плакатів, картографічної продукції,
що видаються юридичними особами - резидентами України.
При здійсненні продажу товарів платники збору можуть одночасно здійснювати продаж
супутньої продукції (незалежно від країни їх походження):
- ручки, олівці, інструменти для креслення, пензлі, мастихіни, мольберти, фарби,
лаки, розчинники та закріплювачі для малювання та живопису, полотна, багети, рамки та
підрамники для картин, швидкозшивачі, інші канцелярські прилади та конторське приладдя,
крім виготовлених з дорогоцінних і напівдорогоцінних металів.
Ставки збору
Ставка збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних
послуг встановлюється міською радою з розрахунку на календарний місяць у відповідному
розмірі від мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня календарного
року (далі мінімальна
заробітна
плата),
визначеному
цим
пунктом, з урахуванням
місцезнаходження пункту продажу товарів та асортименту товарів, пункту з надання платних
послуг та виду платних послуг.
Ставка збору за провадження торговельної діяльності (крім провадження торговельної
діяльності
нафтопродуктами, скрапленим
та
стиснутим газом із застосуванням
пістолетних паливно-роздавальних колонок на стаціонарних, малогабаритних і пересувних
автозаправних станціях, заправних пунктах) та діяльності з надання платних послуг
становить 0,1 розміру мінімальної заробітної плати.
Ставка збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та
стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях,
заправних пунктах становить 0,4 розміру мінімальної заробітної плати залежно від місця
розташування таких пунктів продажу.
Ставка збору за здійснення торгівлі валютними цінностями на календарний місяць
становить 1,2 розміру мінімальної заробітної плати.
Ставка збору за здійснення діяльності у сфері розваг на квартал становить:
- для використання грального автомата (грального автомата "кран-машина", грального
автомата, на якому проводяться дитячі ігри, іншого грального автомата, призначеного для
проведення платних розважальних ігор) - розмір мінімальної заробітної плати;
- для використання гральних жолобів (доріжок) кегельбана, боулінга, що вводяться в
дію за допомогою жетона, монети або без них, - розмір мінімальної заробітної плати,
збільшений у 2 рази, за кожний гральний жолоб (доріжку);
- для використання столів для більярда, що вводяться в дію за допомогою жетона, монети
або без них, крім столів для більярда, що використовуються для спортивних аматорських
змагань, - розмір мінімальної заробітної плати за кожний стіл для більярда;
- для проведення інших оплатних розважальних ігор - розмір мінімальної заробітної
плати за кожне окреме гральне місце.
Ставка збору за провадження торговельної діяльності із
придбанням пільгового
торгового патенту встановлюється в розмірі 0,05 розміру мінімальної заробітної плати
щорічно.

Ставка збору за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового
торгового патенту за один день становить 0,02 розміру мінімальної заробітної плати.
Ставки збору округляються (менш як 50 копійок відкидається, а 50 копійок і більше
округляється до однієї гривні).
Порядок та строки сплати збору
Порядок сплати збору платниками збору, які:
а) провадять торговельну діяльність або надають платні послуги (крім пересувної
торговельної мережі) - збір сплачується за місцезнаходженням пункту продажу товарів або
пункту з надання платних послуг;
б) здійснюють торгівлю валютними цінностями - за місцезнаходженням пункту
обміну іноземної валюти;
в) здійснюють діяльність у сфері розваг - за місцезнаходженням пункту надання
послуг у сфері розваг;
г) здійснюють торгівлю через пересувну торговельну мережу - за місцем реєстрації таких
платників;
ґ) здійснюють торгівлю на ярмарках, виставках-продажах та інших короткотермінових
заходах, пов'язаних з демонстрацією та продажем товарів, - за місцем провадження такої
діяльності.
Строки сплати збору:
а) за провадження торговельної діяльності
з
придбанням короткотермінового
торгового патенту - не пізніш як за один календарний день до початку провадження такої
діяльності;
б) за провадження торговельної діяльності (крім торговельної діяльності з придбанням
короткотермінового торгового патенту), діяльності з надання платних послуг, здійснення
торгівлі валютними цінностями - щомісяця не пізніше 15 числа, який передує звітному
місяцю;
в) за здійснення діяльності у сфері розваг - щоквартально не пізніше 15 числа місяця,
який передує звітному кварталу.
Під час придбання торгового патенту суб'єкт господарювання вносить суму збору за
один місяць (квартал). На суму збору, сплачену під час придбання торгового патенту,
зменшується сума збору, яка підлягає внесенню в останній місяць (квартал) його дії.
Платники
збору можуть
здійснити сплату збору авансовим внеском до кінця
календарного року.
Суми збору, не сплачені в установлені строки, вважаються податковим боргом і
стягуються до бюджету згідно з положеннями цього Кодексу.
Строк дії торгового патенту
Строк дії торгового і пільгового патенту, крім короткотермінового торгового патенту
та торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг, становить 60 календарних
місяців.
Строк дії короткотермінового торгового патенту становить від одного до п'ятнадцяти
календарних днів.
Строк дії торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг становить вісім
календарних кварталів.
У разі невнесення суб'єктом господарювання збору у встановлений цією статтею строк,
дія такого патенту анулюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому
відбулося таке порушення.
Суб'єкт господарювання, що припинив діяльність, яка відповідно до цього Кодексу
підлягає патентуванню, до 15 числа місяця, що передує звітному, письмово повідомляє
про це відповідному органу державної податкової служби. При цьому торговий патент
підлягає поверненню органу державної податкової служби, який його видав, а суб'єкту
господарювання повертається надмірно сплачена сума збору.

Затверджено
рішенням № 3 від 26.06.2014 року
тридцять сьомої сесії шостого
скликання Червонозаводської
міської ради

І. ПОЛОЖЕННЯ
про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Розділ І. Загальні положення
1.1. Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі Положення) розроблено на основі Податкового Кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VI
та відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні».
1.2. Це Положення є обов'язковим до виконання фізичними та юридичними особами.
Розділ II. Механізм справляння та порядок сплати збору
за провадження деяких видів підприємницької діяльності
2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є
власниками об'єктів житлової нерухомості.
2.2. Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової нерухомості
у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:
а) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох
осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;
б) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох
осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена
за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;
в) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох
осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй
частку.
2.3. Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової нерухомості.
2.4. Не є об'єктом оподаткування:
а) об'єкти житлової нерухомості,
які перебувають у власності держави або
територіальних громад (їх спільній власності);
б) садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об'єкта на одного платника
податку;
в) об'єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним сім'ям та прийомним
сім'ям, у яких виховується троє та більше дітей, але не більше одного такого об'єкта на сім'ю;
г) гуртожитки.
2.5. Базою оподаткування є житлова площа об'єкта житлової нерухомості.
2.6. База оподаткування об'єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності
фізичних осіб, обчислюється органом державної податкової служби на підставі даних
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами
державної реєстрації прав на нерухоме майно.
2.7. База оподаткування об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності
юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з житлової площі

об'єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий
об'єкт.
2.8. У разі наявності у платника податку кількох об'єктів оподаткування база
оподаткування обчислюється окремо за кожним з таких об'єктів.
2.9. База оподаткування об'єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності
фізичної особи - платника податку, зменшується:
а) для квартири - на 120 кв. метрів;
б) для житлового будинку - на 250 кв. метрів.
Таке зменшення надається один раз за базовий податковий (звітний) період і
застосовується до об'єкта житлової нерухомості, у якій фізична особа - платник податку
зареєстрована в установленому законом порядку, або за вибором такого платника до будьякого іншого об'єкта житлової нерухомості, який перебуває в його власності.
2.10. Ставки податку встановлюються міською радою в таких розмірах за 1 кв. метр
житлової площі об'єкта житлової нерухомості:
- для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків,
житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів, ставка податку становить 1 відсоток
розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного
(податкового) року;
- для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків,
житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів, ставка податку становить 2,7 відсотка
розміру
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного
(податкового) року.

Розділ III. Порядок сплати та перерахування податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки
3.1. Податок сплачується за місцем розташування об'єкта оподаткування і зараховується
до бюджету міської ради.
3.2. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
3.3. Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:
а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомленнярішення;
б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що
наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Ставки
єдиного податку на території Червонозаводської міської ради на 2015 рік

Види діяльності

Ставки єдиного
податку на 2015
рік для першої
групи платників
(%)

Торгівельно-посередницька діяльність
- оптова торгівля
- роздрібна торгівля
- посередницька діяльність (крім ріелтерської діяльності)
- комісійна торгівля
- реалізація періодичних видань
- ріелторська діяльність, торгівля нерухомістю, оцінка майна
- торгівля ветеринарними ліками та препаратами
- роздрібна торгівля поза магазинами
- роздрібна торгівля з лотків на ринках
Громадське харчування

Ставки єдиного
податку на 2015
рік для другої
групи платників
(%)
20
10
18
6
5
20
8

8
8

- на території міста
- в межах міської ради

10
20

- торгівля хлібобулочними виробами в кіосках та на лотках

5

Виготовлення:
- пошиття та ремонт одягу, пошиття головних уборів

6

6

- виготовлення столярних виробів, садово-городницького інструменту,
виробів з жесті
- виготовлення кулінарних виробів в т. ч. цукерок, тортів, вафельних
коржів, печива, чаю, компотів і т. д.

10

10

5

5

10

10

7
6
9
9
10
6
10

7
6
9
9
12
6
12

- виготовлення будівельних матеріалів
Ремонт:
- автотракторного електрообладнання
- взуття
- теле-, радіоапаратури
- побутової техніки
- автомобілів
- мототехніки, в тому числі скутерів
- будівництво і ремонт житла та інших споруд
Послуги:
- асфальтування доріг

20

- перевезення пасажирів легковим автотранспортом

10

- перевезення пасажирів автобусами, мікроавтобусами
- транспортне обслуговування вантажів
- перевезення вантажів
- надання послуг трактором
- надання послуг комбайном
- косметичні послуги (солярій, косметичний масаж, догляд за шкірою,
манікюр, педікюр та ін.)

20
20
20
10
15
10

- медична практика та діагностика
- стоматологічна практика
- ритуальні послуги та торгівля ритуальним товаром
- послуги лазень
- музичне обслуговування

20
20
10
5
10

- перукарські послуги
- послуги по переробці сільськогосподарської продукції
- заготівля сільськогосподарської продукції
- ремонт касових апаратів
- надання послуг диспетчерським пунктом
- готелі
- маркетингові послуги
- заготівля пухо-перової сировини
- комп'ютерні послуги, ігри
- розпилювання деревини
- ремонт годинників
- лісопильне та стругальне виробництво, просочування деревини
- ремонт та установка комунікацій
- прокат весільного вбрання та одягу для урочистих подій
- консультаційні послуги щодо косметичної продукції "Ейвон Косметікс
Юкрейн", "Оріфлейм", "Мері Кей" та інших виробників
- надання юридичних послуг (адвокатура, арбітражний керуючий)
- надання юридичних послуг (юристи)
- фотографічні роботи
- посередницька діяльність у сільському господарстві
- вирощування сільськогосподарських культур на орендованих землях та
їх реалізація

7
9

3

6

8

8

- здача в оренду приміщення
- здача в оренду транспорту
- ведення бухгалтерського обліку у суб'єктів підприємницької діяльності
- копіювальні роботи та виготовлення бланків
- друкарські послуги та впорядкування архіву
- надання послуг по образотворчому мистецтву
- проектування, монтаж та ремонт електрообладнання
- інші види монтажних робіт
- естетичне виховання
- надання послуг з благоустрою міста
- проектування, монтаж та пуско-наладка технологічного обладнання

20
15
10
20
10
10
10
20

5
3

5

- індивідуальні послуги (прокат дитячих транспортних засобів)
8
- посередництво при введенні, виведенні прав вимог при роботі з системою
Web Money
- проектні роботи
- рибництво та надання послуг в рибництві
- вирощування птиці та реалізація продукції птахівництва
- інші види діяльності
- оренда спортивного інвентаря
- ремонт і перетяжка меблів
6
- складське господарство
- дослідження кон’юнктури ринку і виявлення суспільної думки
- виготовлення та установка пластикових вікон та дверей
- овочівництво, декоративне садівництво та вирощування продукції
розсадників
- рекламна діяльність, маркетингові послуги
- надання послуг у галузі вивчення іноземної мови
- консультаційні, інформаційні послуги, послуги з просування продукції
- надання послуг у галузі виготовлення ключів
- діяльність у сфері відпочинку та розваг, культури та спорту

7
10
10
10
20
10
12
5
7
10
3
10
10
6

7
7
2

10
5
3
10
15
5
6
20
8
20
15
20
4
20
10
6
7
7
10
7
12
7
7
7
2

- видання газет
- інші

10
10

20
20

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 26.06.2014 р. №4
Про затвердження рішення
виконавчого комітету
міської ради.
Керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Вирішили: Затвердити рішення виконавчого комітету міської ради №74 від 17.06.2014
року «Про внесення змін до бюджету 2014 року».

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 26.06.2014 р. №5
Про надання дозволу на розробку
технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж
в натурі (на місцевості), що
посвідчують право власності
(присадибна ділянка).
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України та відповідно до поданого
клопотання.

Вирішили: 1. Задовольнити прохання та надати дозвіл на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) Пасічніченко Тамарі Олексіївні із земель громадської і житлової забудови по
вул. Прорізна, (…) в м. Червонозаводське, орієнтовною площею 0,07 га .
2. Розроблену технічну документацію із землеустрою, після введення відомостей
про земельну ділянку до державного земельного кадастру, подати до міської ради для
розгляду та затвердження у встановленому законом порядку.
3. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

Примітка:
(…) – текст, який містить конфіденційну інформацію про фізичну особу.

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 26.06.2014 р. №6
Про надання дозволу на розробку
технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж
в натурі (на місцевості), що
посвідчують право власності
(присадибна ділянка).
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України та відповідно до поданого
клопотання.

Вирішили: 1. Задовольнити прохання та надати дозвіл на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) Малишку Сергію Олександровичу із земель громадської і житлової забудови
по пров. Лугової, (…) в м. Червонозаводське, орієнтовною площею 0,10 га .
2. Розроблену технічну документацію із землеустрою, після введення відомостей
про земельну ділянку до державного земельного кадастру, подати до міської ради для
розгляду та затвердження у встановленому законом порядку.
3. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

Примітка:
(…) – текст, який містить конфіденційну інформацію про фізичну особу.

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 26.06.2014 р. №7
Про надання дозволу на розробку
технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж
в натурі (на місцевості), що
посвідчують право власності.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України та відповідно до поданого
клопотання.

Вирішили: 1. Задовольнити прохання та надати дозвіл на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) Ковтуну Михайлу Миколайовичу із земель громадської і житлової забудови
по

вул. Леніна, (…), гараж (…)

в

м. Червонозаводське площею 0,0024 га, для

будівництва та обслуговування індивідуального гаража.
2. Розроблену технічну документацію із землеустрою, після введення відомостей
про земельну ділянку до державного земельного кадастру, подати до міської ради для
розгляду та затвердження у встановленому законом порядку.
3. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

Примітка:
(…) – текст, який містить конфіденційну інформацію про фізичну особу.

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 26.06.2014 р. №8
Про надання дозволу на розробку
технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж
в натурі (на місцевості)
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України та відповідно до поданого
клопотання.
Вирішили: 1. Задовольнити прохання та надати дозвіл на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) ТОВ «Кварц-2008» із земель промисловості по вул.. Панаса Мирного,(…) в
м. Червонозаводське, орієнтовною площею 0,0102 га.
2. Розроблену технічну документацію із землеустрою, після введення відомостей
про земельну ділянку до державного земельного кадастру, подати до міської ради для
розгляду та затвердження у встановленому законом порядку.
3. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

Примітка:
(…) – текст, який містить конфіденційну інформацію про фізичну особу.

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 26.06.2014 р. №9
Про надання дозволу на розробку
технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж
в натурі (на місцевості)
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України та відповідно до поданого
клопотання.
Вирішили: 1. Задовольнити прохання та надати дозвіл на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) Червонозаводському комунальному ринку із земель комунальної власності по
вул. Комсомольська, (…) в м. Червонозаводське, орієнтовною площею 0,12 га .
2. Розроблену технічну документацію із землеустрою, після введення відомостей
про земельну ділянку до державного земельного кадастру, подати до міської ради для
розгляду та затвердження у встановленому законом порядку.
3. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

Примітка:
(…) – текст, який містить конфіденційну інформацію про фізичну особу.

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 26.06.2014 р. №10
Про надання дозволу на розробку
технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж
в натурі (на місцевості)
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України та відповідно до поданого
клопотання.
Вирішили: 1. Задовольнити прохання та надати дозвіл на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки (сервітуту) в
натурі (на місцевості) Пелеху Вячеславу Васильовичу із земель громадської забудови по
вул. Польова, (…) в м. Червонозаводське, орієнтовною площею 0,10 га .
2. Розроблену технічну документацію із землеустрою, після введення відомостей
про земельну ділянку до державного земельного кадастру, подати до міської ради для
розгляду та затвердження у встановленому законом порядку.
3. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

Примітка:
(…) – текст, який містить конфіденційну інформацію про фізичну особу.

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 26.06.2014 р. №11
Про надання дозволу на розробку
проекту відведення щодо зміни
цільового призначення
земельної ділянки.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України та відповідно до поданого
клопотання.
Вирішили: 1. Задовольнити прохання та надати дозвіл на розробку проекту
відведення щодо зміни цільового призначення земельної ділянки Пелеху Вячеславу
Васильовичу із земель будівництва та обслуговування будівель торгівлі на землі для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по вул. Польова, (…)в м.
Червонозаводське, орієнтовною площею 0,0429 га .
2. Розроблений проект відведення, після введення відомостей про земельну ділянку
до державного земельного кадастру, подати до міської ради для розгляду та затвердження
у встановленому законом порядку.
3. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

Примітка:
(…) – текст, який містить конфіденційну інформацію про фізичну особу.

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 26.06.2014 р. №12

Про розгляд заяви Сербіної Н.Г.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України та відповідно до поданого
клопотання.

Вирішили: 1. Рішення ради №17 від 27.08.2010 року «Про передачу Сербіній Н.Г.
в користування земельної ділянки по вул. Ватутіна, (…) – скасувати.
2. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

Примітка:
(…) – текст, який містить конфіденційну інформацію про фізичну особу.

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 26.06.2014 р. №13
Про надання дозволу на розробку
технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж
в натурі (на місцевості.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України та відповідно до поданого
клопотання.

Вирішили: 1. Задовольнити прохання та надати дозвіл на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) Сербіній Надії Григорівні із земель громадської і житлової забудови по
вул. Ватутіна,(…) в м. Червонозаводське, площею 0,0024га, для будівництва та
обслуговування індивідуального гаража.
2. Розроблену технічну документацію із землеустрою, після введення відомостей
про земельну ділянку до державного земельного кадастру, подати до міської ради для
розгляду та затвердження у встановленому законом порядку.
3. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

Примітка:
(…) – текст, який містить конфіденційну інформацію про фізичну особу.

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 26.06.2014 р. №14

Про розгляд заяви Сербіна А.М.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України та відповідно до поданого
клопотання.

Вирішили: 1. Рішення ради №36 від 15.07.2010 року «Про передачу СербінуА.М..
в користування земельної ділянки по вул. Ватутіна, (…) – скасувати.
2. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

Примітка:
(…) – текст, який містить конфіденційну інформацію про фізичну особу.

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 26.06.2014 р. №15
Про надання дозволу на розробку
технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж
в натурі (на місцевості).
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України та відповідно до поданого
клопотання.

Вирішили: 1. Задовольнити прохання та надати дозвіл на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) Сербіну Анатолію Миколайовичу із земель громадської і житлової забудови
по вул. Ватутіна,(…) в м. Червонозаводське, площею 0,0024 га, для будівництва та
обслуговування індивідуального гаража.
2. Розроблену технічну документацію із землеустрою, після введення відомостей
про земельну ділянку до державного земельного кадастру, подати до міської ради для
розгляду та затвердження у встановленому законом порядку.
3. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

Примітка:
(…) – текст, який містить конфіденційну інформацію про фізичну особу.

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 26.06.2014 р. №16
Про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості), що
посвідчує право власності.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статтею 121 Земельного Кодексу України та відповідно до
поданого клопотання.

Вирішили:

1.

Затвердити

технічну

документацію

із

землеустрою

щодо

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Дудник Людмилі
Володимирівні по вул. Робітнича, (…) в м. Червонозаводське, площею 0,0024 га
(кадастровий номер (…), для будівництва і обслуговування індивідуального гаража.
2. Передати у власність вищевказану земельну ділянку.
3. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

Примітка:
(…) – текст, який містить конфіденційну інформацію про фізичну особу.

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 26.06.2014 р. №17
Про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості), що
посвідчує право власності.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статтею 121 Земельного Кодексу України та відповідно до
поданого клопотання.

Вирішили:

1.

Затвердити

технічну

документацію

із

землеустрою

щодо

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Ярмоленку Михайлу
Панасовичу по вул. Проектна, (…) в м. Червонозаводське, площею 0,0024 га (кадастровий
номер (…)), для будівництва і обслуговування індивідуального гаража.
2. Передати у власність вищевказану земельну ділянку.
3. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

Примітка:
(…) – текст, який містить конфіденційну інформацію про фізичну особу.

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 26.06.2014 р. №18
Про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості), що
посвідчує право власності.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статтею 121 Земельного Кодексу України та відповідно до
поданого клопотання.

Вирішили:

1.

Затвердити

технічну

документацію

із

землеустрою

щодо

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Безворітній Олені
Анатоліївні по вул. Проектна, (…) в м. Червонозаводське, площею 0,0033 га (кадастровий
номер (…)), для будівництва і обслуговування індивідуального гаража.
2. Передати у власність вищевказану земельну ділянку.
3. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

Примітка:
(…) – текст, який містить конфіденційну інформацію про фізичну особу.

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 26.06.2014 р. №19
Про затвердження технічної
документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості),
що посвідчують право власності
(присадибна ділянка).
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статтею 121 Земельного кодексу України та відповідно до
поданого клопотання.

Вирішили:

1.

Затвердити

технічну

документацію

із

землеустрою

щодо

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчують право
власності на земельну ділянку Безі Олександру Анатолійовичу по вул. Фрунзе, (…)

в м.

Червонозаводське, загальною площею 0,1290 га, із них:
-0,0830 га (кадастровий номер (…)) для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель та споруд;
-0,0460 га

(кадастровий номер (…)) для ведення особистого селянського

господарства.
2. Передати у власність вищевказані земельні ділянки.
3. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

Примітка:
(…) – текст, який містить конфіденційну інформацію про фізичну особу.

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 26.06.2014 р. №20
Про затвердження технічної
документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості),
що посвідчують право власності
(присадибна ділянка).
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статтею 121 Земельного кодексу України та відповідно до
поданого клопотання.

Вирішили:

1.

Затвердити

технічну

документацію

із

землеустрою

щодо

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчують право
власності на земельну ділянку Удовіченку Олексію Петровичу по вул.

Гоголя, (…)

в м. Червонозаводське, загальною площею 0,1390 га, із них:
-0,0690 га (кадастровий номер (…)) для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель та споруд;
-0,0700 га (кадастровий номер (…)) для ведення особистого селянського
господарства.
2. Передати у власність вищевказані земельні ділянки.
3. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

Примітка:
(…) – текст, який містить конфіденційну інформацію про фізичну особу.

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 26.06.2014 р. №21
Про затвердження технічної
документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості),
що посвідчують право власності
(присадибна ділянка).
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статтею 121 Земельного кодексу України та відповідно до
поданого клопотання.

Вирішили:

1.

Затвердити

технічну

документацію

із

землеустрою

щодо

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчують право
власності на земельну ділянку Папеяну Арутюну Грачиковичу по вул.

Гоголя, (…)

в м. Червонозаводське, загальною площею 0,1575 га, із них:
-0,0750 га (кадастровий номер (…)) для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель та споруд;
-0,0825 га (кадастровий номер (…)) для ведення особистого селянського
господарства.
2. Передати у власність вищевказані земельні ділянки.
3. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

Примітка:
(…) – текст, який містить конфіденційну інформацію про фізичну особу.

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 26.06.2014 р. №22
Про затвердження технічної
документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості),
що посвідчують право власності
(присадибна ділянка).
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статтею 121 Земельного кодексу України та відповідно до
поданого клопотання.

Вирішили:

1.

Затвердити

технічну

документацію

із

землеустрою

щодо

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчують право
спільної сумісної часткової власності на земельну ділянку Артюховій Любові Михайлівні,
Ємець Ларисі Анатоліївні, Артюхову Ярославу Анатолійовичу, Артюхову Сергію
Анатолійовичу по вул. 124 км, (…)

в м. Червонозаводське, загальною площею 0,1400

га, із них:
- 0,1000 га (кадастровий номер (…)) для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель та споруд;
- 0,0400 га (кадастровий номер (…)) для ведення особистого селянського
господарства.
2. Передати у спільну сумісну часткову власність вищевказані земельні ділянки.
3. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.
Міський голова

В. Сидоренко

Примітка:
(…) – текст, який містить конфіденційну інформацію про фізичну особу.

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 26.06.2014 р. №23
Про затвердження технічної
документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості),
що посвідчують право власності
(присадибна ділянка).
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статтею 121 Земельного кодексу України та відповідно до
поданого клопотання.

Вирішили:

1.

Затвердити

технічну

документацію

із

землеустрою

щодо

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчують право
спільної часткової власності на земельну ділянку Торяник Раїсі Борисівні, Торянику
Володимиру Васильовичу по вул.

Леніна,(…)

в м. Червонозаводське, загальною

площею 0,1668 га, із них:
- 0,1000 га (кадастровий номер (…)) для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель та споруд;
- 0,0668 га (кадастровий номер (…)) для ведення особистого селянського
господарства.
2. Передати у спільну часткову власність вищевказані земельні ділянки.
3. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

Примітка:
(…) – текст, який містить конфіденційну інформацію про фізичну особу.

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 26.06.2014 р. №24
Про затвердження технічної
документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості),
що посвідчують право сервітуту.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статтею 121 Земельного кодексу України та відповідно до
поданого клопотання.

Вирішили:

1.

Затвердити

технічну

документацію

із

землеустрою

щодо

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчують право
сервітуту на земельну ділянку Гриценку Володимиру Миколайовичу по вул. Леніна(…)
в м. Червонозаводське, площею 0,0030 га (кадастровий номер (…)), для будівництва і
обслуговування будівель торгівлі..
2. Передати в користування на умовах сервітуту вищевказану земельну ділянку.
3. Зареєструвати за територіальною громадою м. Червонозаводське право власності
на земельну ділянку.
4. Рішення набуває чинності з 01.07.2014 року.

Міський голова

В. Сидоренко

Примітка:
(…) – текст, який містить конфіденційну інформацію про фізичну особу.

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 26.06.2014 р. №25
Про затвердження технічної
документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості),
що посвідчують право сервітуту.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статтею 121 Земельного кодексу України та відповідно до
поданого клопотання.

Вирішили:

1.

Затвердити

технічну

документацію

із

землеустрою

щодо

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчують право
сервітуту на земельну ділянку Гриценко Ользі Миколаївні по вул. Леніна в
м. Червонозаводське,

площею 0,0030 га ( кадастровий номер(…)), для будівництва і

обслуговування будівель торгівлі.
2. Передати в користування на умовах сервітуту вищевказану земельну ділянку.
3. Зареєструвати за територіальною громадою м. Червонозаводське право власності
на земельну ділянку.
4. Рішення набуває чинності з 01.07.2014 року.

Міський голова

В. Сидоренко

Примітка:
(…) – текст, який містить конфіденційну інформацію про фізичну особу.

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 26.06.2014 р. №26
Про затвердження технічної
документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості),
що посвідчують право сервітуту.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статтею 121 Земельного кодексу України та відповідно до
поданого клопотання.

Вирішили:

1.

Затвердити

технічну

документацію

із

землеустрою

щодо

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчують право
сервітуту на земельну ділянку ТОВ «Регал Петролеум Корпорейшн (Юкрейн) Лімітед»
в м. Червонозаводське, площею 0,1169 га ( кадастровий номер 5322610600:51:007:0027),
для розміщення та експлуатації під’їздної колії №1 та №2 на ст. Сула Південної залізниці
терміном на 10 років та провести його державну реєстрацію.
2. Передати в користування на умовах сервітуту вищевказану земельну ділянку.
3. Зареєструвати за територіальною громадою м. Червонозаводське право власності
на земельну ділянку.
4. Рішення набуває чинності з 01.07.2014 року.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 26.06.2014 р. №27
Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
в натурі (на місцевості).

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статтею 121 Земельного кодексу України та відповідно до
поданого клопотання.

Вирішили: 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
в натурі (на місцевості) ТОВ «Регал Петролеум Корпорейшн (Юкрейн) Лімітед» в
м. Червонозаводське, площею 0,2534 га (кадастровий номер (5322610600:51:007:0051),
для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту, під’їздної колії
№1 та №2 на ст. Сула Південної залізниці.
2. Передати в користування на умовах оренди вищевказану земельну ділянку.
3. Зареєструвати за територіальною громадою м. Червонозаводське право власності
на земельну ділянку.
4. Рішення набуває чинності з 01.07.2014 року.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 26.06.2014 р. №28
Про розгляд клопотання ФОП Гайдар Л.Д.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», рішенням ради №10 від 21.06.2013 року «Про затвердження
ставок земельного податку та ставок орендної плати у відсотках до нормативної грошової
оцінки земель м. Червонозаводське та с. Вишневе» та відповідно до поданого клопотання.

Вирішили: 1. Задовольнити прохання
зменшення

ставки

орендної

плати

за

ФОП Гайдар Лариси Дмитрівни про

користування

земельною

ділянкою

по

вул. Червоноармійській, 16 «з» на рівні 3%, в зв’язку з тим, що в другому півріччі 2014
року підприємницька діяльність здійснюватися не буде.
2. Земельному відділу внести відповідні зміни в договір оренди.
3. Рішення набуває чинності з 01.07.2014 року та діє по 31.12.14 року.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 26.06.2014 р. №29

Про розгляд заяви Пучки П.І.

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України та відповідно до поданого
клопотання.

Вирішили: 1. Вилучити у Пучки Петра Івановича з користування земельну ділянку
площею 0,0030 га по вул. Матросова надану для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі.
2. Скасувати рішення ради №20 від 26.10.2010 року та припинити дію договора
сервітуту від 12.02.2014 року №291443853226.
3. Рішення набуває чинності з 01.07.2014 року.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 26.06.2014 р. №30

Про розгляд заяви Єни В.А.

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України та відповідно до поданого
клопотання.

Вирішили: 1. Передати Єні Вікторії Анатоліївні земельну ділянку (кадастровий
номер 5322610600:51:005:0038) в користування, на умовах сервітуту, площею 0,0030 га,
по вул. Матросова, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.
2. Єні В.А. укласти договор сервітуту в земельному відділі міської ради.
3. Рішення набуває чинності з 01.07.2014 року.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 26.06.2014 р. №31

Про розгляд заяви Гаркуші В.Г.

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України та відповідно до поданого
клопотання.

Вирішили: 1. Внести зміни в рішення ради №29 від 21.06.2013 року «Про надання
дозволу на виготовлення експертно-грошової оцінки під нежитловими будівлями», а саме:
в пункті 2 цифри «01.02.2014» замінити на цифри «31.12.2014».
2. Рішення набуває чинності з дня прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 26.06.2014 р. №32

Про розгляд заяви Бачинської В.М.

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України та відповідно до поданого
клопотання.

Вирішили: 1. Вилучити у Бачинської Валентини Михайлівни з користування
земельну ділянку

площею 0,10 га по вул. Ватутіна,(…) надану для будівництва та

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд.
2. Рекомендувати виконавчому комітету ради скасувати своє рішення №23 від
15.01.1993 року, в зв’язку з закінченням його терміну дії.
3. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

Примітка:
(…) – текст, який містить конфіденційну інформацію про фізичну особу.

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 26.06.2014 р. №33
Про надання дозволу на розробку
технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості).
.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України та відповідно до поданого
клопотання.

Вирішили: 1. Задовольнити прохання та надати дозвіл на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості)

Роман Інні Василівні

із земель громадської і житлової забудови по

вул. Ватутіна, (…) в м. Червонозаводське, орієнтовною площею 0,10 га .
2. Розроблену технічну документацію із землеустрою, після введення відомостей
про земельну ділянку до державного земельного кадастру, подати до міської ради для
розгляду та затвердження у встановленому законом порядку.
3. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

Примітка:
(…) – текст, який містить конфіденційну інформацію про фізичну особу.

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 26.06.2014 р. №34

Про розгляд заяви Фіцая В.М.

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України та відповідно до поданого
клопотання.

Вирішили: 1. Внести зміни в рішення ради №20 від 16.05.2014 року «Про розгляд
заяви Фіцая В.М.» , а саме: в пункті 1 цифри «0,0070» замінити на цифри «0,0135».
2. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 26.06.2014 р. №35
Про розгляд заяви ФОП Івахненка А.О.
Керуючись

пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве

самоврядування в Україні»,

Законом України «Про оренду землі» та відповідно до

поданого клопотання.

Вирішили: 1. Виділити ФОП Івахненку Андрію Олексанровичу земельну ділянку
площею 0,0100 га на умовах оренди, по вул. Матросова (паркова зона) в
м. Червонозаводське, для встановлення дитячого атракціону .
2. Івахненку А.О. укласти договір оренди на користування земельною ділянкою в
земельному відділі міської ради до 01.10.2014 року.
3. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 26.06.2014 р. №37
Про надання дозволу на розробку
проекту відведення щодо зміни
цільового призначення
земельної ділянки.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України та відповідно до поданого
клопотання.
Вирішили: 1. Задовольнити прохання та надати дозвіл на розробку проекту
відведення щодо зміни цільового призначення земельної ділянки Буряку Олександру
Миколайовичу із земель будівництва та обслуговування будівель торгівлі на землі для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, по вул. Якубовського,
(…)м. Червонозаводське, орієнтовною площею 0,2697 га .
2. Розроблений проект відведення, після введення відомостей про земельну ділянку
до державного земельного кадастру, подати до міської ради для розгляду та затвердження
у встановленому законом порядку.
3. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

Примітка:
(…) – текст, який містить конфіденційну інформацію про фізичну особу.

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 26.06.2014 р. №38
Про розгляд клопотання Микитенка А.О.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», рішенням ради №10 від 21.06.2013 року «Про затвердження
ставок земельного податку та ставок орендної плати у відсотках до нормативної грошової
оцінки земель м. Червонозаводське та с. Вишневе» та відповідно до поданого клопотання.

Вирішили: 1. Задовольнити прохання
зменшення

ставки

орендної

плати

за

Микитенка Андрія Олексійовича про

користування

земельною

ділянкою

по

вул. Червоноармійській (в районі стадіону) на рівні 3%, на період з 01.05.2014 року по
31.07.2014 року в зв’язку з тим, що

в цей період підприємницька діяльність не

здійснювалася та здійснюватися не буде.
2. Земельному відділу внести відповідні зміни у договори оренди.
3. Рішення набуває чинності з 01.05.2014 року.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 26.06.2014 р. №39

Про розгляд заяви Кеї Є.О.

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України та відповідно до поданого
клопотання.

Вирішили:

Внести зміни в рішення ради №17 від 24.05.2012 року, а саме:

підпункт 2 пункту 1 - скасувати.
3. Рішення набуває чинності з 01.07.2014 року.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 26.06.2014 р. №40

Про розгляд заяв Кеї О.О., Кеї О.П.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України та відповідно до поданого
клопотання.

Вирішили:

Внести зміни в рішення ради №11 від 24.05.2012 року, а саме:

підпункт 2 пункту 1 - скасувати.
3. Рішення набуває чинності з 01.07.2014 року.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 26.06.2014 р. №41

Про розгляд заяв Кеї О.О., Кеї О.П.,Кеї Є.О.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України та відповідно до поданого
клопотання.

Вирішили:

Внести зміни в рішення ради №18 від 14.12.2012 року, а саме:

підпункт 8,9 пункту 1 - скасувати.
3. Рішення набуває чинності з 01.07.2014 року.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 26.06.2014 р. №42
Про плату за землю.
Керуючись пунктом 1 статті 276 Податкового кодексу України, Законом України «Про
місцеве самоврядування в Україні» та Земельним кодексом України
Вирішили: Податок за земельні ділянки, зайняті під житловим фондом в місті Червонозаводське та с. Вишневе справляти у розмірі трьох відсотків від ставки земельного податку
земель, середня величина якої станом на 01.01.2015 року становить в місті 67,62 грн. в
с.Вишневе 26,76 грн. за 1 м2.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 26.06.2014 р. №43
Про затвердження ставок земельного
податку та ставок орендної плати у
відсотках до нормативної грошової
оцінки земель м. Червонозаводське
та с. Вишневе.
У відповідності до плану діяльності міської ради з підготовки проектів регуляторних актів
на 2015 рік, з метою впорядкування розмірів орендної плати за землю та збільшення
надходжень до міського бюджету, відповідно до Наказу Держкомітету України із земельних
ресурсів №548 від 23 липня 2010 р. «Про затвердження Класифікації видів цільового
призначення земель», ст. 12 Розділу 1 Земельного Кодексу України, Розділу XIII Податкового
Кодексу України, ст. 21 Розділу ІІІ Закону України «Про оренду землі», та згідно Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Вирішили: 1. Затвердити розмір ставок орендної плати за землю у м. Червонозаводське та
с. Вишневе, установивши річну орендну плату за землю у відсотках від нормативної грошової
оцінки земельної ділянки (згідно таблиці) в слідуючому розмірі:
№№
п/п

І
1
2
3
ІІ
1

2
3

4
5

6

Назва цільового призначення

Землі сільськогосподарського призначення.
Для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва:
Для ведення особистого селянського господарства.
Для городництва.
Землі житлової та громадської забудови.
Для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель та споруд.
(присадибна ділянка).
Для будівництва індивідуальних гаражів.
Для
будівництва
і
обслуговування
багатоквартирного житлового будинку
Для будівництва та обслуговування
торгівлі
Для будівництва та обслуговування
туристичної
інфраструктури
та
громадського харчування
Для будівництва та обслуговування
кредитно-фінансових установ

Ставки
орендної
плати за
землю у
відсотках від
нормативної
грошової
оцінки

Код
КВПЦ
ТЗ

На кого поширюється
дія ставки орендної
плати

01.01
01.03
01.07

- юридичні особи;
- фізичні особи.
Всі фізичні особи
Всі фізичні особи

02.01

Всі фізичні особи

3

02.05
02.03

Всі фізичні особи
ТОВ «ВНП «АБМ
Інвест»
Всі ОСББ
Всі юридичні та
фізичні особи
Всі юридичні та
фізичні особи

3
12

будівель

03.07

об’єктів
закладів

03.08

будівель

03.09

АБ «Полтава-банк»,
ТОВ «Спектруменерго»

3,5
3
3
3

3
12

12
12

7

8

ІІІ
1

2

IV
1

V
1

VI
1

Для будівництва та обслуговування будівель
закладів побутового обслуговування

Для будівництва та обслуговування
будівель громадської забудови

інших

Землі промисловості.
Для розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємств переробної, машинобудівної та іншої
промисловості.
Для розміщення та експлуатації основних
підсобних і допоміжних будівель та споруд
технічної інфраструктури.
Землі транспорту.
Для розміщення та експлуатації будівель і споруд
автомобільного транспорту та дорожнього
господарства
Землі зв’язку.
Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд
телекомунікацій

Землі енергетики.
Для розміщення, будівництва, експлуатації та
обслуговування будівель і споруд об’єктів
передачі електричної та теплової енергії

03.13

03.14

ПКТВ «Тріада-С»
Полтавська автошкола
ПП «Бюро послуг»
ПП Іващенко О.О.
ПП Литвин Т.М.
Територіальн. Центр,
ВАТ «Полтаваавтотранс» та інші

10

3

11.02
Всі фізичні та
юридичні особи

3

ПАТ «Полтавагаз»

3

ПрАТ «РайзМаксимко» та інші

3

11.04

12.04

13.01

14.02

РЦТЕТТМ №1
ПрАТ МТС Україна
ПАТ «Укртелеком»
ПП Кірієнко С.І.
ПАТ «Полтаваобленерго»

12

3

2. На земельні ділянки надані в оренду під забудову тимчасової торгівельної споруди
застосовується коефіцієнт «3» терміном на 6 місяців. По закінченню 6-ти місячного терміну
орендну плату обраховувати згідно таблиці.
3. На земельні ділянки надані в оренду під забудову капітальної торгівельної та
громадської споруд застосовується коефіцієнт «3» терміном на 24 місяці. По закінченню
терміну орендну плату обраховувати згідно таблиці.
4. Обчислення розміру орендної плати на земельні ділянки здійснюється з урахуванням їх
цільового призначення та коефіцієнтів індексації, затверджених Держземагенством України.
5. Орендна плата вноситься щомісячно в строки та в порядку, визначеному договором
оренди земельної ділянки.
6. Орендну плату за частину площ земельних ділянок наданих підприємствам, установам
та організаціям, що перевищують норми відведення, справляти в п’ятикратному розмірі.
7. Орендну плату за земельні ділянки, які використовуються без оформлення договорів
оренди та інших правових документів, справляти в двократному розмірі.
8. У виняткових випадках затверджена ставка (відсотки) може бути скоригована, як в
сторону зменшення так і в сторону збільшення, але лише за рішенням ради.
9. Відповідальність за розрахунок орендної плати та своєчасність ведення договірної
роботи щодо землі, покласти на завідуючого земельним відділом міської ради Козака М.О.
10. Рішення набуває чинності з 01.01.2015 року.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 26.06.2014 р. №44
Про надання дозволу на розробку
технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж
в натурі (на місцевості).
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України та відповідно до поданого
клопотання.

Вирішили: 1. Задовольнити прохання та надати дозвіл на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) Кеї Олександру Пантелійовичу та Кеї Олександру Олександровичу із земель
громадської
м.

і

житлової

Червонозаводське

забудови

площею

по

0,0094

вул.
га,

для

Жовтнева,

(…),

будівництва

та

гараж

№(..)

в

обслуговування

індивідуального гаража.
2. Розроблену технічну документацію із землеустрою, після введення відомостей
про земельну ділянку до державного земельного кадастру, подати до міської ради для
розгляду та затвердження у встановленому законом порядку.
3. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

Примітка:
(…) – текст, який містить конфіденційну інформацію про фізичну особу.

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 26.06.2014 р. №45
Про надання дозволу на розробку
технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж
в натурі (на місцевості).
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України та відповідно до поданого
клопотання.

Вирішили: 1. Задовольнити прохання та надати дозвіл на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) Кеї Євгену Олександровичу із земель громадської і житлової забудови по
вул. Жовтнева, (…), гараж №(…) в

м. Червонозаводське, площею 0,0029 га, для

будівництва та обслуговування індивідуального гаража.
2. Розроблену технічну документацію із землеустрою, після введення відомостей
про земельну ділянку до державного земельного кадастру, подати до міської ради для
розгляду та затвердження у встановленому законом порядку.
3. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

Примітка:
(…) – текст, який містить конфіденційну інформацію про фізичну особу.

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 26.06.2014 р. №46
Про надання дозволу на розробку
технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж
в натурі (на місцевості).
.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України та відповідно до поданого
клопотання.

Вирішили: 1. Задовольнити прохання та надати дозвіл на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) Антоненку Вячеславу Павловичу із земель громадської і житлової забудови
по вул. Франка, (…) в м. Червонозаводське, орієнтовною площею 0,10 га .
2. Розроблену технічну документацію із землеустрою, після введення відомостей
про земельну ділянку до державного земельного кадастру, подати до міської ради для
розгляду та затвердження у встановленому законом порядку.
3. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

Примітка:
(…) – текст, який містить конфіденційну інформацію про фізичну особу.

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 26.06.2014 р. №47
Про надання дозволу на розробку
технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж
в натурі (на місцевості).
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України та відповідно до поданого
клопотання.

Вирішили: 1. Задовольнити прохання та надати дозвіл на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) Бачинській Валентині Михайлівні із земель громадської і житлової забудови
по вул. Комсомольська, (…), гараж №(…) в м. Червонозаводське, площею 0,0024 га, для
будівництва та обслуговування індивідуального гаража.
2. Розроблену технічну документацію із землеустрою, після введення відомостей
про земельну ділянку до державного земельного кадастру, подати до міської ради для
розгляду та затвердження у встановленому законом порядку.
3. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

Примітка:
(…) – текст, який містить конфіденційну інформацію про фізичну особу.

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ТРИДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 26.06.2014 р. № 48
Про звернення до Лохвицької районної
ради та відділу освіти Лохвицької РДА.
Керуючись п. 41 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні», з
метою дотримання чинного законодавства щодо найменування та перейменування вулиць,
увіковічнення пам'яті визначних діячів та подій, встановлення пам'ятних знаків

в

м. Червонозаводське.

Вирішили: 1. Звернутися з клопотанням до Лохвицької районної ради та до відділу
освіти Лохвицької районної державної адміністрації щодо присвоєння Червонозаводській
загальноосвітній школі № 1 звання навчального закладу імені академіка Дейнеки.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з
виконавчої роботи Добрулю С.В.

Міський голова

В. Сидоренко

