
Україна
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області

Виконавчий комітет                                                                                                                                                                                                          

Рішення
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

від        14     лютого 2014 р.                                   №   60                                           
м. Знам`янка

Про визначення розміру пайової 
участі у розвитку інфраструктури 
міста від кошторисної вартості 
побудованого магазину промислових 
товарів по вул. Матросова, 45-С 
у м.Знам’янка, побудованих 
кондитерських цехів по вул. 
Мусоргського, 17 у м. Знам'янка

Розглянувши заяву гр. Савельєвої І.С. про визначення  розміру пайової участі у 
розвитку інфраструктури міста від кошторисної вартості побудованого магазину 
промислових товарів по вул. Матросова, 45-С у м. Знам’янка, заяву громадян Вітра В.В., 
Порхуна В.Г. та Ткаченко Л.М. про визначення  розміру пайової участі у розвитку 
інфраструктури міста від кошторисної вартості побудованих кондитерських цехів по вул. 
Мусоргського, 17 у м. Знам’янка, керуючись ст.ст.140, 146 Конституції України, ст. 40 
Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”, ст.ст. 27, 30 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в  Україні”,  рішенням Знам'янської міської ради № 1064 від 
18 жовтня 2013 року „Про затвердження Порядку надходження та використання пайових 
внесків на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста 
Знам'янка”,  виконавчий комітет Знам’янської міської ради  

В И Р І Ш И В :

1. Встановити пайову участь у розвитку інфраструктури м. Знам’янка у розмірі   3 % 
від загальної кошторисної вартості побудованого магазину промислових товарів по вул. 
Матросова, 45-С у м.Знам’янка, яка складає 59 400 (п'ятдесят дев'ять тисяч чотириста) 
грн.,  та зобов’язати  гр. Савельєву І.С. укласти договір про залучення пайової участі 
(внеску) на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Знам’янка 
на побудований магазин промислових товарів по вул. Матросова, 45-С у м.Знам’янка.     

2. Встановити пайову участь у розвитку інфраструктури м. Знам’янка у розмірі   
0,35% від загальної кошторисної вартості побудованих кондитерських цехів по вул. 
Мусоргського, 17 у м. Знам’янка, яка складає 2 087 050 (два мільйони вісімдесят сім тисяч 
п'ятдесят) грн.,  та зобов’язати  гр.  Вітра В.В., Порхуна В.Г. та Ткаченко Л.М. укласти 
договір про залучення пайової участі (внеску) на розвиток інженерно-транспортної та 
соціальної інфраструктури м.Знам’янка на побудовані кондитерські цехи по вул. 
Мусоргського, 17 у м. Знам’янка.     

5. Відділу економічного розвитку, промисловості, інфраструктури та торгівлі 
підготувати проект договору про залучення пайової участі (внеску) на  розвиток  
інженерно-транспортної та соціальної  інфраструктури м.Знам’янка.      



6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 
містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам'янської міської 
Лаптєву Л.О., начальника відділу архітектури та містобудування УМА та ЖКГ 
Знам'янської міської ради Качанова І.О. та начальника відділу економічного розвитку, 
промисловості, інфраструктури та торгівлі Кирпу О.М.

Міський голова                            І.Крижановський


