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УКРАЇНА

РІШЕННЯ
виконавчого комітету Новомиргородської міської ради
Кіровоградської області

№70

від “03” серпня 2020 року
м. Новомиргород
Про присвоєння адреси наземній
фотоелектричній сонячній
електростанції “Златопільська 2”

Розглянувши
заяву
директора
ТОВ
“АСТРИДА
СОЛАР”
ЗАГОРОДІ ІЮКА Антона Петровича про присвоєння адреси наземній
фотоелектричній сонячній електростанції “Златопільська 2”, з метою
впорядкування обліку нерухомого майна та його нумерації на території міської
ради, в зв’язку із готовністю об’єкта до експлуатації відповідно до Декларації
про готовність об‘єкта до експлуатації № КД 1411201821395 від 30 червня
2020 року, зареєстрованої Управлінням Державної архітектурно-будівельної
інспекції у Кіровоградській області, на підставі п.34 Тимчасового Порядку
реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам
будівництва та об’єктам нерухомого майна, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України
“Деякі питання дерегуляції господарської
діяльності” від 27 березня 2019 року № 367, керуючись підпунктом 10 пункту
«б» статті 30 та статті 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”,
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ
ВИРІШИВ:
1.
Присвоїти об’єкту нерухомого майна - наземній фотоелектричній
сонячній електростанції “Златопільська 2”, розташованій в м. Новомиргород на
земельній ділянці з кадастровим номером 3523810100:50:052:0014, поштову
адресу: Кіровоградська область, Новомиргородський район, м.Новомиргород ,
пров. Богдана Хмельницького, 6-а.
2. Копію р
“Кіровоградське о(

Міський голова

и до Новомиргородської дільниці ОКП
моро технічної інвентаризації”.

ІЗабажан

УКРАЇНА

РІШЕННЯ
виконавчого комітету Новомиргородської міської ради
Кіровоградської області
від “03” серпня 2020 року
м. Новомиргород
Про надання дозволу на
розміщення зовнішньої реклами
Розглянувши подані документи та заяву ШИЛОВА Олександра
Вікторовича про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами,
пропозиції відділу містобудування, житлово-комунального господарства та
земельних питань апарату виконавчого комітету міської ради та керуючись
підпунктом 13 пункту «а» статті ЗО Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, частини 1 статті 16 Закону України “Про рекламу”,
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року
№ 2067 “Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами”
та Правил розміщення зовнішньої реклами на території міста Новомиргорода,
сіл Лікареве та Бирзулове, затверджених рішенням виконавчого комітету
міської ради № 552 від 27 червня 2013 року,
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ
ВИРІШИВ:
1. Погодити місця розташування рекламних засобів
та дозволити
Шилову Олександру Вікторовичу встановити в м. Новомиргороді рекламні
засоби терміном на 5 (п’ять) років :
- стаціонарний односторонній рекламний щит
2,0 х 3,8 (Б) м,
вул. Соборності, (навпроти будівлі магазину «Дитячий маркет “Шанс” за №108А), площа місця розташування рекламного засобу - 14,4 м2;
- стаціонарний двосторонній рекламний щит 2,0 х 3,8 (її) м , вул. Григорія
Тайга, (навпроти житлового будинку № 4, біля магазину “Шанс”), площа місця
розташування рекламного засобу - 14,4 м2
2. Архітектору міста відділу містобудування, житлово-комунального
господарства та земельних питань апарату виконавчого комітету міської ради
Сікач Р.М. видати ШИЛОВУ Олександру Вікторовичу дозвіл на розміщення
зовнішньої реклами.

3. ШИЛОВУ Олександру Вікторовичу після отримання дозволу укласти з
Новомиргородською міською радою Договір про тимчасове користування
місцями розташування рекламних засобів.
4. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, за порушення
вимог техніки безпеки під час розташування та їх експлуатації несе ШИЛОВ
Олександр Вікторович згідно із законодавством.
5. Шилову О.В. після встановлення рекламних засобів в п’ятиденний
термін подати до Новомиргородської міської ради фотокартки (6x9см) місць
розташування рекламних засобів.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на

першого

УКРАЇНА

РІШЕННЯ
виконавчого комітету Новомнргородської міської ради
Кіровоградської області
від “03” серпня 2020 року

№ 72
м. Новомиргород

Про завершення приватизації
об’єкта малої приватизації
Керуючись Законом України "Про приватизацію державного і
комунального майна" (Закон № 2269-УІІІ), Порядком проведення
електронних аукціонів для продажу
об'єктів малої приватизації та
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами), на
виконання рішення тридцять восьмої сесії сьомого скликання
Новомнргородської міської ради від 28 лютого 2020 року № 1792 "Про
затвердження переліків об’єктів власності територіальної громади
м. Новомиргород, що підлягають приватизації", рішення тридцять дев’ятої
сесії сьомого скликання Новомнргородської міської ради від 07 квітня 2020
року № 1878 "Про приватизацію квартири № 1 в будинку № 16 за адресою м.
Новомиргород вулиця Євгенія Присяжного, що перебуває у комунальній
власності територіальної громади міста", враховуючи
Протокол про
результати електронного
аукціону № ІІА-Р8-2020-04~26-000011-3,
сформованого 19 травня 2020 року, договір купівлі - продажу об’єкта
нерухомого майна від 01 липня 2020 року, зареєстрованого в реєстрі за
№ 352, акт приймання - передавання об’єкта приватизації від 21 липня
2020 року, керуючись статтями 29, 40, 52 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні",
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ
ВИРІШИВ:
1. Завершити приватизацію об'єкта малої приватизації - квартири № 1 в
будинку № 16 за адресою м. Новомиргород вулиця Євгенія Присяжного,
загальною площею 39,9 кв. м, оскільки покупцем ПОДЛЄСНИМ
Володимиром Леонідовичем здійснено в повному обсязі розрахунок за
придбаний об’єкт продажу в сумі 51674,00 грн. (п’ятдесят одна тисяча
шістсот сімдесят чотири гривен 00 копійок), без урахування ПДВ.2
2. Припинити діяльність аукціонної комісії з продажу об’єктів
комунальної власності територіальної громади міста, які підлягають

приватизації - квартири № 1 в будинку № 16 за адресою м. Новомиргород
вулиця Євгенія Присяжного, загальною площею 39,9 м2, яка створена
рішенням виконавчого комітету Новомиргородської міської ради № 42 від
14 квітня 2020 року.
3. Опублікувати дане рішення в електронній торговій системі.
4. Дане рішення затвердити на сесії Новомиргородської міської ради.
5. Контроль

залишаю за собою.

Міський голова

ІЗабажан

