ПЕРЕЛІК РІШЕНЬ
прийнятих на сорок шостій сесії Червонозаводської
міської ради шостого скликання від 05.06.2015 року.
№ п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

24.

Перелік рішень
Про виділення додаткових коштів на співфінансування спільного проекта «Сміттєва
революція в громадах м.Червонозаводськес Токарі та с.Піски - як приклад вдалого
співробітництва територіальних громад».
Про затвердження договорів.
Про продовження терміну дії рішень 43 сесії 6 скликання від 28.01.2015 року.
Про надання ФОП Назаревській І.В. в оренду кімнати №1 по
вул. Комсомольській, 13.
Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель
міста Червонозаводське.
Про затвердження ставок земельного податку та ставок орендної плати у відсотках
до нормативної грошової оцінки земель м. Червонозаводське та с. Вишневе.
Про скасування рішення ради.
Про припинення дії договору оренди земельної ділянки від 01.10.2010 року № 834.
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
Про розгляд заяви Ковтуна О. П.
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
Про розгляд заяви Ткаченко С. М.
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
Про погодження виділення земельних ділянок ФОП Тищенку А.П.
Про розгляд клопотання ФОП Онасенка А.П.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності
(присадибна ділянка).
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право користування
(оренди) (присадибна ділянка).
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості), для встановлення земельного сервітуту.

25.

26.

27.

28.
29.
30.

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності
(присадибна ділянка).
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності
(присадибна ділянка).
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності
(присадибна ділянка).
Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення.
Про розгляд заяви ФОП Єни В.А.
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ШОСТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

Від 05.06.2015 р. №1

Про виділення додаткових коштів
на співфінансування спільного проекта
«Сміттєва революція в громадах
м.Червонозаводське с.Токарі та
с.Піски – як приклад вдалого співробітництва
територіальних громад».
Керуючись підпунктом 23 пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні».
Вирішили: 1. Додатково виділити

кошти на співфінансування спільного проекта «Сміттєва

революція в громадах м.Червонозаводське с.Токарі та с.Піски - як приклад вдалого
співробітництва територіальних громад » в сумі 400 000,00 грн.
2. Бухгалтерії міської ради внести зміни в кошторис по спеціальному фонду бюджету, а
саме:

КФК

100203

КЕКВ

3210

«Капітальні

трансферти

підприємствам

(установам,організаціям)» + 400 000,00 грн; по КФК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ»
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» - 400 000,00грн.
3. Затвердити довідки про зміни видаткової частини спеціального фонду бюджету.

Міський голова

В.В.Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ШОСТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 05.06.2015 р. №2
Про затвердження договорів.
Керуючись пунктом 43 частини 1 статті
самоврядування в Україні».

26 Закону України «Про місцеве

Вирішили: Затвердити договори, укладені міським головою, а саме:
- договір № 201/1 від 14.01.2015 року з ПАТ «Полтавагаз» на постачання природного газу,
сума 48 000,00 грн.;
- договір № 201 від 15.01.2015 року з ПАТ «Полтавагаз» на постачання природного газу,
сума 604 500,00 грн.;
- договір № 103/Z/4 від 15.01.2015 року з ПАТ «Полтаваобленерго» на закупівлю
електричної енергії, сума 480 000,00 грн.;
- договір № ИС/122370 від 23.01.2015 року з ПП «Софт – Сервіс» на постачання пакетів
оновлення, сума 1 710,00 грн.;
- договір № 4 від 29.01.2015 року з ПАТ «Червонозаводський хлібозавод» на постачання
хлібобулочних виробів, сума 2 254,46 грн.;
- договір № 5 від 29.01.2015 року з ФОП Воробйовим І.С. на постачання продуктів
харчування, сума 5 365, 53 грн.;
- договір № 6 від 29.01.2015 року з ТОВ «Маслозавод «Заріг» на постачання молочної
продукції, сума 40 000,00 грн.;
- договір № 10 від 03.02.2015 року з ТРК «Астра» на трансляцію сесій міської ради, сума
4 200,00 грн.;
- договір № 2 Лх від 17.02.2015 року з ПП «Універсал-2012» на охорону пультом
централізованого нагляду, сума 3 900,00 грн.;
- договір № 11 від 17.02.2015 року з ТОВ Видавництво «Миргород» на друк газети
«Червонозаводський вісник», сума 10 000,00 грн.;
- договір № 13 від 17.02.2015 року з ГО «Правопорядок» на надання послуг по охороні
громадського порядку, сума 40 000,00 грн.;
- договір № 17 від 17.02.2015 року з МГО «Спорт» на проведення турнірів з настільного
тенісу, міні-футболу на Кубок міського голови, сума 3 500,00 грн.;
- договір № 18 від 17.02.2015 року з МГО «Спорт» на проведення футбольних матчів ФК
«Харчовик», сума 95 000,00 грн.;
- договір № 19 від 17.02.2015 року з МГО «Спорт» на проведення міських, обласних,
всеукраїнських, міжнародних змагань серед спортсменів інвалідів, спортсменів бойового
мистецтва «Дракон», сума 30 000,00 грн.;
договір № 1 від 18.02.2015 року з КП «Комунсервіс» на проведення капітального ремонту
водогону по вул.Привокзальній, сума 33 388,34 грн.;
- договір № 12 від 28.02.2015 року з ФОП Антоненком А.І. на постачання крупи та олії,
сума 12 000,00 грн.;

- угода № 349 від 04.03.2015 року з ВАОМС «Асоціація міст України» на внесення
членських внесків, сума 1 712,00 грн.;
- угода № 33 від 04.03.2015 року з Виконавчою дирекцією Асоціації міст Полтавщини на
внесення членських внесків, сума 649,00 грн.;
- договір № 1ПО від 04.03.2015 року з ФОП Костюком О.В. на проведення робіт з
розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних
ділянок, сума 2 000,00 грн.;
- договір № 11/28 від 16.03.2015 року з ПАТ «Полтавагаз» на експлуатацію складових
єдиної газотранспортної системи, сума 1 585,37 грн.;
- договір № 11/28-1 від 16.03.2015 року з ПАТ «Полтавагаз» на технічне обслуговування
внутрішньобудинкових систем, сума 220,25 грн.;
- договір № 22 від 16.03.2015 року з ФОП Вертелецькою Р.А. на купівлю-продаж лампи,
печаток, замка та ін., сума 4 000,00 грн.;
- договір № 217-ТР від 16.03.2015 року з ТзОВ «Надєжда-Ритейл» на купівлю-продаж
нафтопродуктів, сума 80 000,00 грн.;
- договір № 25 від 16.03.2015 року з ГО «Боксерський клуб «Алекс» на участь у
боксерських змаганнях, сума 15 000,00 грн.;
- договір № 23 від 18.03.2015 року з ФОП Мусійченко Л.П. на постачання автозапчастин,
сума 1 105,00 грн.;
- договір № 01-03/15 від 18.03.2015 року з ПП «Геосфера-А» на виконання комплексу
робіт по виготовленню технічної документації на земельні ділянки по вул.Матросова,34,
сума 4 000,00 грн.;
- договір № 05-03/15 від 18.03.2015 року з ПП «Геосфера-А» на виконання комплексу
робіт по виготовленню технічної документації на земельні ділянки по вул.К.Маркса,36,
сума 1 600,00 грн.;
- договір № 27 від 28.03.2015 року з ФОП Воробйовим І.С. на постачання продуктів
харчування, сума 25 000,00 грн.;
- договір № 17-0302-15 від 03.04.2015 року з ДП «Спеціалізована державна експертна
організація – Центральної служби Української державної будівельної експертизи» на
проведення експертизи кошторисної документації проекту будівництва «Капітальний
ремонт віконних та дверних блоків в ДНЗ «Теремок», сума 1 320,00 грн.;
- договір № 28 від 03.04.2015 року з ФОП Трубніковим Ю.А. на постачання продуктових
наборів, сума 20 000,00 грн.;
- договір № 31 від 08.04.2015 року з ФОП Клименко Н.В. на купівлю-продаж емалі,
розчинника, вапна та ін., сума 20 000,00 грн.;
- договір № 7 від 10.04.2015 року з ФОП Грабовою С.М. на постачання продуктів
харчування, сума 10 543,84 грн.;
- договір № РПЗ-59 від 10.04.2015 року з СПД-ФО Ковалем О.М. на поставку
комплексного ліцензійного програмного забезпечення «НОРМАТИВ+», сума 7400,00 грн.;
- договір № 32 від 16.04.2015 року з МГО «Спорт» на надання послуг по проведенню
фестивалю-конкурсу «Веселкові кольори», сума 20 000,00 грн.;
- договір № 000030 від 21.04.2015 року з ПАТ «Українська пожежно-страхова компанія»
на обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних
засобів, сума 618,00 грн.;
- договір № ОНВ-Ю/000031 від 21.04.2015 року з ПАТ «Українська пожежно-страхова
компанія» на особисте страхування працівників від нещасних випадків на транспорті,
сума 367,20 грн.;
- договір № 35 від 21.04.2015 року з КТП «Берегиня» на купівлю-продаж подарунків
першокласникам, сума 10 000,00 грн.;
договір № 14 від 22.04.2015 року з ПАТ «Склоприлад» на купівлю-продаж сувенірів, сума
392,16 грн.;

- договір № 166 від 06.05.2015 року з ФОП Грипась О.П. на проведення робіт по розробці
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Червонозаводському
комунальному ринку, сума 1 000,00грн.;
- договір № 30 від 06.05.2015 року з ФОП Свириденком М.Г. на купівлю-продаж
бензопили, сума 5 543,00 грн.;
- договір № 36 від 06.05.2015 року з ФОП Гордіяном О.В. на проведення капітального
ремонту віконних та дверних блоків в ДНЗ «Теремок», сума 175 999,00 грн.;
- договір № 37 від 06.05.2015 року з ФОП Гордіяном О.В. на купівлю-продаж пісочниці,
сума 700,00 грн.;
- договір № 2 від 06.05.2015 року з КП «Комунсервіс» на проведення поточного ремонту
мережі вуличного освітлення в м.Червонозаводське, сума 42 785,46 грн.;
- договір № 38 від 06.05.2015 року з ФОП Єною В.А. на купівлю-продаж пральної
машини, сума 23 600,00 грн.;
- договір № 12 від 06.05.2015 року з КП «Комунсервіс» на надання автопослуг, сума
362,21 грн.;
- договір № 40 від 14.05.2015 року з ФОП Ковнєвим С.В. на організацію та демонстрацію
феєрверку, сума 4 000,00 грн.;
- договір № 41 від 14.05.2015 року з ФОП Щуровою Н.В. на купівлю-продаж світильників,
сума 4 000,00 грн.;
- договір № 42 від 18.05.2015 року з ФОП Різником С.В. на надання послуг по
перевезенню, сума 4 500,00 грн.;
- договір № 43 від 18.05.2015 року з ФОП Рек О.С. на виготовлення меморіальних дошок,
сума 15 000,00 грн.;
- договір № 47 від 18.05.2015 року з ФОП Гавриленком В.І. на придбання вогнегасників,
сума 7 500,00 грн.;
- договір № 44 від 27.05.2015 року з ПТУ № 32 м.Червонозаводське на проведення
ремонту штучної водойми та паркану, сума 49 650,34 грн.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ШОСТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 05.06.2015 р. №3
Про продовження терміну дії
рішень 43 сесії міської ради
6 скликання від 28.01.2015 року

Керуючись п.24 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
п.12.4 ст.12 Податкового Кодексу України із змінами внесеними Законом України від 28
грудня 2014 року №71-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та
деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи»
Вирішили: Продовжити термін дії рішень № 3, 4, 5, 7 сорок третьої сесії міської
ради шостого скликання від 28.01.2015 року на 2016 рік.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ШОСТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 05.06.2015 р. №4
Про надання ФОП Назаревській І.В.
в оренду кімнати №1 по вул. Комсомольській,13.
Керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
відповідно до поданого клопотання.
Вирішили: 1. Надати фізичній особі-підприємцю Назаревській Інні Василівні
оренду кімнату №1

по вул. Комсомольській, 13 для розміщення офісу

в

таксі «Ера»

площею 14 м2, терміном з 01.06.2015 року по 31.12.2016 року, встановивши розмір оренди
в сумі 20,00 грн. за 1 м2.
2. ФОП Назаревській І.В. укласти з 01.06.2015 року угоду з міською радою на
оренду кімнати №1 по вул. Комсомольській, 13.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ШОСТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 05.06.2015 р. №5

РІШЕННЯ

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 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 01.01.2016 року.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на провідного спеціаліста з питань
архітектури, будівництва та земельних відносин Катібу С.І.
5. Оприлюднити дане рішення на сайті міської ради та у газетах «Зоря» і
«Червонозаводський вісник».

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ШОСТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 05.06.2015 р. №6

РІШЕННЯ

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 2016 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», згідно Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи рішення ради «Про затвердження
технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Червонозаводське».
Вирішили: 1. Встановити ставки земельного податку за земельні ділянки по
м. Червонозаводське та с. Вишневе від їх нормативної грошової оцінки, затвердженої рішенням
ради №5 від 5.06.2015 року:
- для юридичних та фізичних осіб - суб’єктів господарювання у розмірі 3 відсотка, а для
сільськогосподарських угідь 1 відсоток;
- для фізичних осіб – громадян у розмірі 0,05 відсотка, крім земельних ділянок, які
використовуються для здійснення підприємницької діяльності, для яких ставка
земельного податку встановлюються розмірі 3 відсотка;
- для суб’єктів господарювання державної та комунальної форми власності у розмірі 3
відсотка.
2. 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

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.

Код
КВПЦТЗ

Ставки
орендної
плати за
землю у %
від
нормативної
грошової
оцінки

01.01
01.03
01.07

3
3
3

02.01

3

02.05
02.03

3
3

4
5
6
7
8
ІІІ
1

2
IV

V
VI

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.
Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної
інфраструктури та закладів громадського харчування.
Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових
установ.
Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового
обслуговування.
Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської
забудови.
Землі промисловості.
Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої
промисловості:
а) загальною площею до 10 га;
б) загальною площею більше 10 га.
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.

03.07
03.08

10
12

03.09

12

03.13

10

03.15

3

11.02

11.04

4
3
3

12.04

10

13.01

10

14.02

3

3. 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.
4. 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.
5. Обчислення розміру орендної плати на земельні ділянки здійснюється з урахуванням їх
цільового призначення та коефіцієнтів індексації, затверджених Державною службою України з
питань геодезії, картографії та кадастру (або її правонаступником).
6. Орендна плата вноситься щомісячно в строки та в порядку, визначеному договором
оренди земельної ділянки.
7. Орендну плату за земельні ділянки, надані під ОСББ, обраховувати на рівні 2015 року.
8. Орендну плату за частину площ земельних ділянок наданих підприємствам, установам
та організаціям, що перевищують норми відведення, справляти в п’ятикратному розмірі.
9. Орендну плату за земельні ділянки, які використовуються без оформлення договорів
оренди та інших правових документів, справляти в двократному розмірі.
10. У виняткових випадках затверджена ставка (відсотки) може бути скоригована, як в
сторону зменшення так і в сторону збільшення, але лише за рішенням ради.
11. Відповідальність за розрахунок орендної плати та своєчасність ведення договірної
роботи щодо землі, покласти на провідного спеціаліста з питань архітектури, будівництва та
земельних відносин Катібу С.І.
12. Визнати рішення двадцять шостої сесії міської ради шостого скликання від 21.06.2013
року № 10 «Про затвердження ставок земельного податку та ставок орендної плати у відсотках
до нормативної грошової оцінки земель м. Червонозаводське та с. Вишневе» таким, що
втратило чинність.
13. Рішення набуває чинності з 01.01.2016 року.
14. Оприлюднити дане рішення на сайті міської ради та у газетах «Зоря» і
«Червонозаводський вісник».

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ШОСТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 05.06.2015 р. №7

РІШЕННЯ

Про скасування рішення ради.
Керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Вирішили: Рішення двадцять другої сесії міської ради шостого скликання №2 від
28.12.2012 року визнати таким, що втратило чинність.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ШОСТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 05.06.2015 р. №8

РІШЕННЯ

Про припинення дії договору оренди
земельної ділянки від 01.10.2010 року № 834.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Земельним кодексом України, Законом України «Про оренду
землі» та відповідно до поданого клопотання.
Вирішили: 1. Вилучити у ТОВ «Амарант» з користування земельну ділянку
площею 3,1850 га по вул. Ватутіна, 2а

в м. Червонозаводське

(кадастровий номер

5322610600:51:009:0065) та припинити дію договору оренди земельної ділянки № 834 від
01.10.2010 року, який зареєстрований 27.12.2010 року за № 041054500005.
2. Рішення набуває чинності з дня підписання акта передачі земельної ділянки.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ШОСТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 05.06.2015 р. №9

РІШЕННЯ

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, Законом України «Про оренду
землі» та відповідно до поданого клопотання.
Вирішили: 1. Надати дозвіл УАСП ТОВ «КАІС» на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) площею 3,185 га по вул. Ватутіна, 2а в м. Червонозаводське для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості.
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. УАСП ТОВ «КАІС» укласти договір оренди на вищевказану земельну ділянку.
4. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ШОСТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 05.06.2015 р. №10

РІШЕННЯ

Про розгляд заяви Ковтуна 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: 1. Вилучити у Ковтуна Олександра Павловича з користування земельну
ділянку площею 0,0150 га по просп. Миру, (…) в м. Червонозаводське

та припинити

дію договору оренди.
2. Рішення набуває чинності з дня підписання акта передачі земельної ділянки.

Міський голова

В. Сидоренко

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

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ШОСТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 05.06.2015 р. №11

РІШЕННЯ

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. Надати дозвіл Омельяненку Володимиру Юрійовичу на розробку
технічної

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в

натурі (на місцевості) із земель громадської і житлової забудови, по просп. Миру 5/т,
павільйон № 1 в м. Червонозаводське, орієнтовною площею 0,0030 га для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі.
2. Виготовлену 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

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ШОСТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 05.06.2015 р. №12

РІШЕННЯ

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. Надати дозвіл ФОП Омельяненку Юрію Олександровичу на
розробку технічної

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної

ділянки в натурі (на місцевості)

із земель громадської і житлової забудови, по

просп. Миру 5/т, павільйон № 2 м. Червонозаводське, орієнтовною площею 0,0030 га для
будівництва та обслуговування будівель торгівлі.
2. Виготовлену 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

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ШОСТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 05.06.2015 р. №13

РІШЕННЯ

Про розгляд заяви Ткаченко С. 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 Ткаченко Світлани Михайлівни з користування земельну
ділянку площею 0,0068 га по вул. Матросова, (…) в м. Червонозаводське та припинити
дію договору оренди.
2. Рішення набуває чинності з дня підписання акта передачі земельної ділянки.

Міський голова

В. Сидоренко

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

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ШОСТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 05.06.2015 р. №14

РІШЕННЯ

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, Законом України «Про оренду
землі» та відповідно до поданого клопотання.
Вирішили: 1. Надати дозвіл Єні Вікторії Анатоліївні на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості)

із земель житлової та громадської забудови площею 0,0142 га по

вул. Матросова 23є для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.
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

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ШОСТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 05.06.2015 р. №15

РІШЕННЯ

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, Законом України «Про оренду
землі» та відповідно до поданого клопотання.
Вирішили: 1. Надати дозвіл Гершановичу Владиславу Олександровичу на
розробку технічної документації із землеустрою

щодо встановлення меж земельної

ділянки в натурі (на місцевості) із земель громадської та житлової забудови на земельну
ділянку площею 0,0020 га по вул. Комсомольській для встановлення тимчасових дитячих
атракціонів.
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. Гершановичу В.О. укласти договір оренди на користування земельною ділянкою
терміном дії з 01.06. 2015 року до 01.10.2015 року.
4. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ШОСТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 05.06.2015 р. №16

РІШЕННЯ

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, Законом України «Про оренду
землі» та відповідно до поданого клопотання.
Вирішили: 1. Надати дозвіл Кайстренку Миколі Васильовичу на розробку
технічної документації із землеустрою

щодо встановлення меж земельної ділянки в

натурі (на місцевості) площею 0,010 га по вул. Матросова, (…) в м. Червонозаводське для
будівництва індивідуальних гаражів.
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
СОРОК ШОСТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 05.06.2015 р. №17

РІШЕННЯ

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. Надати дозвіл Куліш Наталії Володимирівні на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) із земель громадської і житлової забудови, по вул. Комсомольській, (…)
м. Червонозаводське, орієнтовною площею 0,0486 га.
2. Виготовлену 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
СОРОК ШОСТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 05.06.2015 р. №18

РІШЕННЯ

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. Надати дозвіл Дзюбі Роману Миколайовичу на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості)

із земель громадської і житлової забудови, по

вул. Кирпоноса, (…) в

м. Червонозаводське, орієнтовною площею 0,10 га для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд.
2. Виготовлену 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
СОРОК ШОСТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 05.06.2015 р. №19

РІШЕННЯ

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. Надати дозвіл Минцю Івану Кириловичу на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості)

із земель громадської і житлової забудови, по

вул. Дачна, (…) в

м. Червонозаводське, орієнтовною площею 0,1966 га.
2. Виготовлену 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
СОРОК ШОСТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

Від 05.06.2015 р. №20

Про погодження виділення земельних
ділянок ФОП Тищенку А.П.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статтями 122, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону
України «Про оренду землі» та відповідно до поданого клопотання.
Вирішили: 1. Погодити ФОП Тищенку Андрію Петровичу виділення земельних
ділянок орієнтовною площею 30,3278 га за рахунок земель запасу Червонозаводської
міської

ради

для

створення

фермерського

господарства

сільськогосподарського

призначення.
2. Рекомендувати Тищенку Андрію Петровичу отримати у Головному управлінні
Держземагенства у Полтавській області дозвіл на виготовлення проекту землеустрою
щодо відведення земельних ділянок для створення фермерського господарства.
3. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ШОСТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 05.06.2015 р. №21
Про розгляд клопотання
ФОП Онасенка А.П.
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 № 26 від 08.08.2014 року, виклавши пункт 1
в такій редакції: «Припинити дію договору оренди земельної ділянки № 393021853226 від
25.06.2014 року з ФОП Онасенком А.П».
2. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ШОСТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 05.06.2015 р. №22
Про затвердження технічної
документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості),
що посвідчує 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:
встановлення

1.

Затвердити

технічну

документацію

із

землеустрою

щодо

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право

власності на земельну ділянку Деркач Наталії Іванівні по вул. Ломоносова, (…) в
м. Червонозаводське, площею 0,0650 га (кадастровий номер (…), для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.
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
СОРОК ШОСТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 05.06.2015 р. №23
Про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості), що
посвідчує право користування
(оренди) (присадибна ділянка).
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статтею 125 Земельного Кодексу України, Законом України «Про
оренду землі» та відповідно до поданого клопотання.
Вирішили: 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Смірновій Наталії Семенівні

по

провул.

Польової, (…) в м. Червонозаводське, площею 0,0610 га (кадастровий номер (…), для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.
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 дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

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

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ШОСТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 05.06.2015 р. №24
Про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості), для встановлення
земельного сервітуту.
Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статтею 125 Земельного Кодексу України, Законом України «Про
оренду землі» та відповідно до поданого клопотання.
Вирішили: 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ФОП Заліському Володимиру Васильовичу по
просп. Миру, (…) в м. Червонозаводське, площею 0,0030 га (кадастровий номер (…), для
будівництва та 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 дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

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

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ШОСТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 05.06.2015 р. №25
Про затвердження технічної
документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості),
що посвідчує 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 посвідчує право спільної
сумісної власності на земельну ділянку Левошко Пелагеї Михайлівни та Іщенко Людмили
Іванівни по вул. Ватутіна, (…) в м. Червонозаводське, площею 0,0934 га (кадастровий
номер (…), для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд.
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
СОРОК ШОСТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 05.06.2015 р. №26
Про затвердження технічної
документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості),
що посвідчує 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:
встановлення

1.

Затвердити

технічну

документацію

із

землеустрою

щодо

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право

власності на земельну ділянку Марченка Миколи Васильовича по вул. К.Маркса, (…)
м. Червонозаводське, площею 0,07 га (кадастровий номер (…), для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.
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
СОРОК ШОСТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 05.06.2015 р. №27
Про затвердження технічної
документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості),
що посвідчує 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:
встановлення

1.

Затвердити

технічну

документацію

із

землеустрою

щодо

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право

власності на земельну ділянку Різник Ольги Миколаївни по вул. І Набережна, (…)
м. Червонозаводське, площею 0,0620 га (кадастровий номер (…), для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.
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
СОРОК ШОСТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 05.06.2015 р. №28

РІШЕННЯ

Про продаж земельної ділянки
несільськогосподарського
призначення.
З метою сприяння соціально-економічному розвитку міста, керуючись ст.ст.127,128
Земельного Кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України № 381 від
22.04.2009
р. “Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання
земельної ділянки державної та комунальної власності”, Законом України “Про місцеве
самоврядування в Україні».
Вирішили: 1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки
несільськогосподарського призначення площею 0,05 га по вул. Ватутіна, 44
в
м.Червонозаводське Єні Вікторії Анатоліївні для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі.
2. Затвердити вартість земельної ділянки площею 0,05 га в сумі 94600,00 грн. (дев’яносто
чотири тисячі, шістсот гривень грн., 00 коп.), з розрахунку за 1 кв.м. земельної ділянки –
189,20 грн. (сто вісімдесят дев’ять грн., 20 коп.) на підставі звіту про експертно-грошову
оцінку земельної ділянки.
3. Передати у власність Єні Вікторії Анатоліївні земельну ділянку площею 0,05 га по
вул. Ватутіна, 44 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі шляхом продажу за
94600,00 грн. (дев’яносто чотири тисячі, шістсот гривень грн., 00 коп.).
4. Єні В.А. сплатити вартість земельної ділянки шляхом перерахування коштів на
спеціальний рахунок Червонозаводської міської ради, з розстрочкою платежу – перший внесок
50% (сорок сім тисяч, триста грн., 00 коп) вартості земельної ділянки, решту щомісячно
рівними частками, в термін до 01.06.2016 року.
5. Доручити міському голові укласти договір купівлі - продажу земельної ділянки за
ціною та на умовах, визначених цим рішенням.
6. Єні В.А. оформити в установленому порядку документи на право приватної власності
на землю.
7. Витрати на оформлення договору купівлі-продажу покласти на покупця земельної
ділянки.
8. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ШОСТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 05.06.2015 р. №29
Про розгляд заяви ФОП Єни В.А.
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 ФОП Єни Вікторії Анатоліївни про
зменшення ставки орендної плати за користування земельною ділянкою по вул. Ватутіна,
44 (кадастровий номер 5322610600:51:008:0088) на рівні 3%, в зв’язку з тим, що на даний
час підприємницька діяльність за вказаною адресою нею не здійснюється.
2.Внести відповідні зміни у договір оренди.
3.Рішення набуває чинності з 01.06.2015 року та діє по 31.12.15 року.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
СОРОК ШОСТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Від 05.06.2015 р. №30

РІШЕННЯ

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. Надати дозвіл Зленко Тетяні Василівні на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості)

із земель громадської і житлової забудови, по

вул. Робітничій, (…)

м. Червонозаводське, орієнтовною площею 0,001056 га для будівництва і обслуговування
багатоквартирного житлового будинку.
2. Виготовлену 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.

