
ПРОЕКТ № 943 

 

 

 

УКРАЇНА 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВОСЬМА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 07 квітня 2017 року   № 927 

 

Про поновлення договорів  

оренди земельних ділянок  

по м. Кропивницькому 

 

Керуючись статтею 144 Конституції України, Податковим Кодексом 

України, статтями 12, 122 Земельного кодексу України, пунктом 34 статті 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 21, 30, 33 

Закону України «Про оренду землі», Законами України «Про державний 

земельний кадастр», розглянувши звернення фізичних та юридичних осіб, 

Кіровоградська міська рада  

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Поновити приватному акціонерному товариству «МІЖНАРОДНА 

АКЦІОНЕРНА АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ «УРГА» договір оренди землі  

від 09.06.2011 № 77 (державна реєстрація від 17.01.2012 № 351010004000351) 

строком на 5 років по вул. Короленка, 1-а (кадастровий  

№ 3510100000:06:072:0006) для розміщення будівель і споруд технічної 

інфраструктури аеропорту загальною площею 0,4573 га (в тому числі по  

угіддях: 0,4573 га – землі під будівлями та спорудами транспорту) за рахунок 

земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення, укладений на підставі рішення Кіровоградської міської ради  

від 24.02.2011 № 250. 

Встановити розмір орендної плати на рівні 5 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати за 

територіальною громадою міста Кропивницького в особі Кіровоградської 

міської ради право комунальної власності на земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:06:072:0006) по вул. Короленка, 1-а загальною  

площею 0,4573 га для розміщення будівель і споруд технічної 

інфраструктури аеропорту. 

2. Поновити приватному акціонерному товариству «МІЖНАРОДНА 

АКЦІОНЕРНА АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ «УРГА» договір оренди землі  

від 09.06.2011 № 79 (державна реєстрація від 17.01.2012 № 351010004000352) 
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строком на 5 років по вул. Короленка, 1-а (кадастровий  

№ 3510100000:06:072:0005) для розміщення будівель і споруд технічної 

інфраструктури аеропорту загальною площею 0,0043 га (в тому числі по  

угіддях: 0,0043 га – землі під будівлями та спорудами транспорту) за рахунок 

земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення, укладений на підставі рішення Кіровоградської міської ради  

від 24.02.2011 № 250. 

Встановити розмір орендної плати на рівні 5 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати за 

територіальною громадою міста Кропивницького в особі Кіровоградської 

міської ради право комунальної власності на земельну ділянку (кадастровий 

№ 3510100000:06:072:0005) по вул. Короленка, 1-а загальною  

площею 0,0043 га для розміщення будівель і споруд технічної 

інфраструктури аеропорту. 

3. Поновити приватному акціонерному товариству «МІЖНАРОДНА 

АКЦІОНЕРНА АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ «УРГА» договір оренди землі  

від 09.06.2011 № 78 (державна реєстрація від 17.01.2012 № 351010004000353) 

строком на 5 років по вул. Короленка, 1-а (кадастровий  

№ 3510100000:06:072:0007) для розміщення будівель і споруд технічної 

інфраструктури аеропорту загальною площею 0,0418 га (в тому числі по  

угіддях: 0,0418 га – землі під будівлями та спорудами транспорту) за рахунок 

земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення, укладений на підставі рішення Кіровоградської міської ради  

від 24.02.2011 № 250. 

Встановити розмір орендної плати на рівні 5 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати за 

територіальною громадою міста Кропивницького в особі Кіровоградської 

міської ради право комунальної власності на земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:06:072:0007) по вул. Короленка, 1-а загальною  

площею 0,0418 га для розміщення будівель і споруд технічної 

інфраструктури аеропорту. 

4. Поновити Цеюкову Михайлу Івановичу договір оренди землі  

від 11.08.2008 № 66 (державна реєстрація від 02.09.2008 № 040838700024) 

строком на 5 років по вул. Героїв України, 16-а (кадастровий  

№ 3510100000:37:316:0050) для розміщення аптеки загальною площею 

0,0130 га (у тому числі по угіддях: 0,0130 га – землі під громадською 

забудовою) за рахунок земель житлової та громадської забудови, укладений 

на підставі рішення Кіровоградської міської ради від 28.12.2007 № 405. 

Встановити розмір орендної плати на рівні 5 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати за 

територіальною громадою міста Кропивницького в особі Кіровоградської 

міської ради право комунальної власності на земельну ділянку (кадастровий  
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№ 3510100000:37:316:0050) по вул. Героїв України, 16-а загальною  

площею 0,0130 га для розміщення аптеки. 

5. Поновити Журенко Тамарі Олексіївні договір оренди землі  

від 04.04.2006 № 126 (державна реєстрація від 12.04.2006 № 58) строком  

на 5 років по вул. Космонавта Попова (біля муніципального ринку) 

(кадастровий № 3510100000:37:329:0040) для розміщення об’єкта торгівлі 

загальною площею 0,0080 га (у тому числі по угіддях: 0,0080 га – вулиці та 

бульвари (включаючи тротуари), набережні, площі) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови, укладений на підставі рішення 

Кіровоградської міської ради від 28.02.2006 № 1754.  

Встановити розмір орендної плати на рівні 6 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати за 

територіальною громадою міста Кропивницького в особі Кіровоградської 

міської ради право комунальної власності на земельну ділянку по  

вул. Космонавта Попова (біля муніципального ринку) (кадастровий  

№ 3510100000:37:329:0040) загальною площею 0,0080 га для розміщення 

об’єкта торгівлі.  

6. Поновити ПАТ «Концерн-Галнафтогаз» договір оренди землі  

від 15.08.2007 № 2383 (державна реєстрація від 29.11.2007 № 109) строком  

на 5 років по вул. Преображенській, 90-а (кадастровий  

№ 3510100000:38:327:0010) для розміщення автозаправної станції загальною 

площею 0,2108 га (у тому числі по угіддях: 0,2108 га – землі під будівлями та 

спорудами транспорту) за рахунок земель промисловості, транспорту, 

зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, укладений на підставі 

рішення Кіровоградської міської ради від 26.09.2006 № 112. 

Встановити розмір орендної плати на рівні 12 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати за 

територіальною громадою міста Кропивницького в особі Кіровоградської 

міської ради право комунальної власності на земельну ділянку по  

вул. Преображенській, 90-а (кадастровий № 3510100000:38:327:0010) 

загальною площею 0,2108 га для розміщення автозаправної станції. 

7. Поновити ПАТ «Концерн-Галнафтогаз» договір оренди землі  

від 06.05.2006 № 2102 (державна реєстрація від 12.05.2006 № 77) строком  

на 5 років по просп. Університетському, 15-а (кадастровий  

№ 3510100000:37:287:0007) для розміщення автозаправної станції загальною 

площею 0,3000 га (у тому числі по угіддях: 0,3000 га – землі під громадською 

забудовою) за рахунок земель житлової та громадської забудови, укладений 

на підставі рішення Кіровоградської міської ради від 08.12.2005 № 1590. 

Встановити розмір орендної плати на рівні 12 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати за 

територіальною громадою міста Кропивницького в особі Кіровоградської 

міської ради право комунальної власності на земельну ділянку по  
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просп. Університетському, 15-а (кадастровий № 3510100000:37:287:0007) 

загальною площею 0,3000 га для розміщення автозаправної станції. 

8. Поновити ТОВ «Комерційно-виробнича фірма «КОМСЕНС» договір 

оренди землі від 26.12.2006 № 379 (державна реєстрація  

від 27.01.2006 № 8) строком на 5 років по бульвару Студентському (біля 

житлового будинку № 22/12) (кадастровий № 3510100000:28:209:0016) для 

розміщення автомобільної стоянки загальною площею 0,1537 га (у тому 

числі по угіддях: 0,1537 га – землі під громадською забудовою) за рахунок 

земель житлової та громадської забудови, укладений на підставі рішення 

Кіровоградської міської ради від 15.06.2004 № 1076. 

Встановити розмір орендної плати на рівні 6 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати за 

територіальною громадою міста Кропивницького в особі Кіровоградської 

міської ради право комунальної власності на земельну ділянку по бульвару 

Студентському (біля житлового будинку № 22/12) (кадастровий  

№ 3510100000:28:209:0016) для розміщення автомобільної стоянки. 

9. Поновити Довбні Вікторії Сергіївні договір оренди землі  

від 15.04.2010 № 51 (державна реєстрація від 31.05.2011 № 351010004000157) 

строком на 5 років по вул. Покровській, 1/73 (кадастровий  

№ 3510100000:36:290:0008) для розміщення офісу загальною  

площею 0,0027 га (у тому числі по угіддях: 0,0027 га – землі під громадською 

забудовою) за рахунок земель житлової та громадської забудови, укладений 

на підставі рішення Кіровоградської міської ради від 15.10.2009 № 2630. 

Встановити розмір орендної плати на рівні 6 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати за 

територіальною громадою міста Кропивницького в особі Кіровоградської 

міської ради право комунальної власності на земельну ділянку по  

вул. Покровській, 1/73 (кадастровий № 3510100000:36:290:0008) загальною 

площею 0,0027 га для розміщення офісу. 

10. Поновити МПП «Лінкольн» договір оренди землі  

від 23.02.2006 № 48 (державна реєстрація від 17.03.2006 № 36) строком  

на 5 років по вул. Преображенській, 4-в (кадастровий  

№ 3510100000:29:272:0020) для розміщення магазину загальною  

площею 0,0040 га (у тому числі по угіддях: 0,0040 га – землі під громадською 

забудовою) за рахунок земель житлової та громадської забудови, укладений 

на підставі рішення Кіровоградської міської ради від 15.06.2004 № 1076. 

Встановити розмір орендної плати на рівні 6 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати за 

територіальною громадою міста Кропивницького в особі Кіровоградської 

міської ради право комунальної власності на земельну ділянку по  

вул. Преображенській, 4-в (кадастровий № 3510100000:29:272:0020) для 

розміщення магазину. 
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11. Поновити Кравцову Ігорю Олексійовичу договір оренди землі  

від 14.12.2010 № 280 (державна реєстрація від 28.11.2011  

№ 351010004000281) строком на 5 років по вул. Соборній, 27 (кадастровий  

№ 3510100000:39:324:0098) для розміщення торговельного павільйону 

загальною площею 0,0041 га (у тому числі по угіддях: 0,0041 га – землі під 

громадською забудовою) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови, укладений на підставі рішення Кіровоградської міської ради  

від 15.04.2010 № 3421. 

Встановити розмір орендної плати на рівні 6 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати за 

територіальною громадою міста Кропивницького в особі Кіровоградської 

міської ради право комунальної власності на земельну ділянку по  

вул. Соборній, 27 (кадастровий № 3510100000:39:324:0098) загальною  

площею 0,0041 га для розміщення торгівельного павільйону. 

12. Поновити товариству з обмеженою відповідальністю «Слов’яни – 

Кіровоград» договір оренди землі від 13.12.2011 № 387 (державна реєстрація 

від 29.12.2011 № 351010004000310) строком на 5 років по  

вул. Генерала Жадова, 23, корп. 1 (кадастровий № 3510100000:37:329:0104) 

для розміщення адміністративно-побутового комплексу загальною  

площею 0,0439 га (у тому числі по угіддях: 0,0439 – землі під громадською 

забудовою) за рахунок земель житлової та громадської забудови, укладений 

на підставі рішення Кіровоградської міської ради від 14.09.2011 № 844. 

Встановити розмір орендної плати на рівні 6 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати за 

територіальною громадою міста Кропивницького в особі Кіровоградської 

міської ради право комунальної власності на земельну ділянку по  

вул. Генерала Жадова, 23, корп. 1 (кадастровий № 3510100000:37:329:0104) 

загальною площею 0,0439 га для розміщення адміністративно-побутового 

комплексу. 

13. Поновити товариству з обмеженою відповідальністю 

«ПОЛІГРАФІЧНІ ПОСЛУГИ» договір оренди землі від 27.09.2011 № 146 

(державна реєстрація від 01.11.2011 № 351010004000244) строком на 5 років 

по вул. Районній, 7-б (кадастровий № 3510100000:19:116:0006) для 

розміщення виробничої бази загальною площею 0,6552 га (у тому числі по 

угіддях: 0,6552 – землі під будівлями та спорудами промислових 

підприємств) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення, укладений на підставі рішення 

Кіровоградської міської ради від 30.06.2011 № 718.  

Встановити розмір орендної плати на рівні 3 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки.  

Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати за 

територіальною громадою міста Кропивницького в особі Кіровоградської 

міської ради право комунальної власності на земельну ділянку (кадастровий  



6 

 

№ 3510100000:19:116:0006) по вул. Районній, 7-б загальною  

площею 0,6552 га для розміщення виробничої бази.  

14. Поновити товариству з обмеженою відповідальністю 

«ПОЛІГРАФІЧНІ ПОСЛУГИ» договір оренди землі від 27.09.2011 року  

№ 145 (державна реєстрація від 29.12.2011 № 351010004000309) строком  

на 5 років по вул. Районній, 7-а (кадастровий № 3510100000:19:116:0007) для 

розміщення виробничої бази загальною площею 0,2220 га (у тому числі по 

угіддях: 0,2220 – землі під будівлями та спорудами промислових 

підприємств) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення, укладений на підставі рішення 

Кіровоградської міської ради від 30.06.2011 № 718.  

Встановити розмір орендної плати на рівні 3 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки.  

Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати за 

територіальною громадою міста Кропивницького в особі Кіровоградської 

міської ради право комунальної власності на земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:19:116:0007) по вул. Районній, 7-а загальною  

площею 0,2220 га для розміщення виробничої бази. 

15. Поновити публічному акціонерному товариству 

«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» договір оренди землі від 17.08.2011 № 125 

(державна реєстрація від 30.12.2011 № 351010004000342) строком на 5 років 

по вул. Великій Перспективній, 76-а (кадастровий  

№ 3510100000:33:288:0032) для розміщення та обслуговування 

адміністративної будівлі з сервісним центром загальною площею 0,0268 га  

(у тому числі по угіддях: 0,0268 га – землі під громадською забудовою) за 

рахунок земель житлової та громадської забудови, укладений на підставі 

рішення Кіровоградської міської ради від 28.04.2011 № 540. 

Встановити розмір орендної плати на рівні 6 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати за 

територіальною громадою міста Кропивницького в особі Кіровоградської 

міської ради право комунальної власності на земельну ділянку по  

вул. Великій Перспективній, 76-а (кадастровий № 3510100000:33:288:0032) 

загальною площею 0,0268 га для розміщення та обслуговування 

адміністративної будівлі з сервісним центром. 

16. Поновити фізичній особі – підприємцю Єгоян Ользі Василівні 

договір оренди землі від 17.11.2011 № 255 (державна реєстрація  

від 25.11.2011 № 351010004000273) строком на 5 років по бульвару 

Студентському, 17-б (кадастровий № 3510100000:28:185:0008) для 

розміщення торговельного кіоску загальною площею 0,0075 га (у тому числі 

по угіддях: 0,0075 – землі під громадською забудовою) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови, укладений на підставі рішення 

Кіровоградської міської ради від 29.03.2011 № 415. 

Встановити розмір орендної плати на рівні 6 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 
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Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати за 

територіальною громадою міста Кропивницького в особі Кіровоградської 

міської ради право комунальної власності на земельну ділянку по бульвару 

Студентському, 17-б (кадастровий № 3510100000:28:185:0008) загальною  

площею 0,0075 га для розміщення торговельного кіоску. 

17. Поновити фізичній особі – підприємцю Заднєпряному Андрію 

Григоровичу договір оренди землі від 03.11.2010 № 262 (державна реєстрація 

від 24.03.2011) строком на 5 років по вул. Холодноярській (на Лелеківському 

кладовищі) (кадастровий № 3510100000:02:002:0041) для розміщення об’єкта 

по наданню ритуальних послуг загальною площею 0,0300 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0300 га – землі під громадською забудовою) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови, укладений на підставі рішення 

Кіровоградської міської ради від 02.07.2009 № 2161. 

Встановити розмір орендної плати на рівні 6 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати за 

територіальною громадою міста Кропивницького в особі Кіровоградської 

міської ради право комунальної власності на земельну ділянку по  

вул. Холодноярській (на Лелеківському кладовищі) (кадастровий  

№ 3510100000:02:002:0041) загальною площею 0,0300 га для розміщення 

об’єкта по наданню ритуальних послуг. 

18. Поновити Дехтярьовій Ірині Анатоліївні договір оренди землі  

від 13.10.2011 № 159 (державна реєстрація від 20.12.2011  

№ 351010004000297) строком на 5 років по вул. Шевченка, 48 (кадастровий  

№ 3510100000:36:247:0016) для розміщення магазину загальною  

площею 0,0100 га (у тому числі по угіддях: 0,0100 га – землі під громадською 

забудовою) за рахунок земель житлової та громадської забудови, укладений 

на підставі рішення Кіровоградської міської ради від 31.03.2011 № 434. 

Встановити розмір орендної плати на рівні 6 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати за 

територіальною громадою міста Кропивницького в особі Кіровоградської 

міської ради право комунальної власності на земельну ділянку по  

вул. Шевченка, 48 (кадастровий № 3510100000:36:247:0016) загальною  

площею 0,0100 га для розміщення магазину. 

19. Поновити Семенченко Олені Вікторівні договір оренди землі  

від 20.03.2007 № 454 (державна реєстрація від 25.05.2007 № 49) строком  

на 5 років по вул. Академіка Корольова (кадастровий  

№ 3510100000:34:303:0009) для розміщення торговельно-побутового 

комплексу загальною площею 0,0565 га (у тому числі по угіддях: 0,0565 га – 

землі під громадською забудовою) за рахунок земель житлової та 

громадської забудови, укладений на підставі рішення Кіровоградської 

міської ради від 26.09.2006 № 112. 

Встановити розмір орендної плати на рівні 6 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 
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Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати за 

територіальною громадою міста Кропивницького в особі Кіровоградської 

міської ради право комунальної власності на земельну ділянку по  

вул. Академіка Корольова (кадастровий № 3510100000:34:303:0009) 

загальною площею 0,0565 га для розміщення торговельно-побутового 

комплексу. 

20. Поновити Афанасьєвій Світлані Олександрівні договір оренди землі  

від 10.01.2012 № 3 (державна реєстрація від 27.02.2012 № 351010004000405) 

строком на 5 років по вул. Великій Пермській, 39 (кадастровий  

№ 3510100000:39:307:0037) для розміщення магазину-бару загальною 

площею 0,0109 га (у тому числі по угіддях: 0,0109 га – землі під громадською 

забудовою) за рахунок земель житлової та громадської забудови, укладений 

на підставі рішення Кіровоградської міської ради від 27.10.2011 № 994. 

Встановити розмір орендної плати на рівні 6 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати за 

територіальною громадою міста Кропивницького в особі Кіровоградської 

міської ради право комунальної власності на земельну ділянку по  

вул. Великій Пермській, 39 (кадастровий № 3510100000:39:307:0037) 

загальною площею 0,0109 га для розміщення магазину-бару. 

21. Поновити Афанасьєвій Світлані Олександрівні договір оренди землі  

від 10.01.2012 № 4 (державна реєстрація від 27.02.2012 № 351010004000306) 

строком на 5 років по вул. Великій Пермській, 39 (кадастровий  

№ 3510100000:39:307:0036) для розміщення магазину-бару загальною  

площею 0,0062 га (у тому числі по угіддях: 0,0062 га – землі під громадською 

забудовою) за рахунок земель житлової та громадської забудови, укладений 

на підставі рішення Кіровоградської міської ради від 27.10.2011 № 994. 

Встановити розмір орендної плати на рівні 6 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати за 

територіальною громадою міста Кропивницького в особі Кіровоградської 

міської ради право комунальної власності на земельну ділянку по  

вул. Великій Пермській, 39 (кадастровий № 3510100000:39:307:0036) 

загальною площею 0,0062 га для розміщення магазину-бару. 

22. Поновити фізичній особі-підприємцю Уваровському Дмитру 

Олександровичу договір оренди землі від 25.03.2010 № 28 (державна 

реєстрація від 07.11.2011 № 351010004000254) строком на 5 років по  

вул. Руслана Слободянюка, 60 (кадастровий № 3510100000:21:145:0006) для 

розміщення магазину та господарських будівель загальною площею 0,0351 га  

(у тому числі по угіддях: 0,0351 га – землі під громадською забудовою) за 

рахунок земель житлової та громадської забудови, укладений на підставі 

рішення Кіровоградської міської ради від 15.10.2009 № 2614. 

Встановити розмір орендної плати на рівні 6 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 
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Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати за 

територіальною громадою міста Кропивницького в особі Кіровоградської 

міської ради право комунальної власності на земельну ділянку по  

вул. Руслана Слободянюка, 60 (кадастровий № 3510100000:21:145:0006) 

загальною площею 0,0351 га для розміщення магазину та господарських 

будівель. 

23. Поновити фізичній особі-підприємцю Сабельніковій Світлані 

Вікторівні договір оренди землі від 19.09.2006 № 275 (державна реєстрація 

від 06.10.2006 № 107) строком на 5 років по вул. Алтайській, 1 (кадастровий 

№ 3510100000:45:392:0003) для розміщення магазину загальною  

площею 0,0159 га (у тому числі по угіддях: 0,0159 га – землі під громадською 

забудовою) за рахунок земель житлової та громадської забудови, укладений 

на підставі рішення Кіровоградської міської ради від 31.01.2006 № 1691. 

Встановити розмір орендної плати на рівні 6 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати за 

територіальною громадою міста Кропивницького в особі Кіровоградської 

міської ради право комунальної власності на земельну ділянку по  

вул. Алтайській, 1 (кадастровий № 3510100000:45:392:0003) загальною  

площею 0,0159 га для розміщення магазину. 

24. Поновити фізичній особі-підприємцю Парамоновій Наталії 

Василівні договір оренди землі від 22.09.2011 № 143 (державна реєстрація  

від 25.11.2011 № 351010004000272) строком на 5 років по  

вул. Космонавта Попова (біля магазину «Південний») (кадастровий  

№ 3510100000:37:329:0033) для розміщення торговельного кіоску загальною 

площею 0,0012 га (у тому числі по угіддях: 0,0012 га – землі під громадською 

забудовою) за рахунок земель житлової та громадської забудови, укладений 

на підставі рішення Кіровоградської міської ради від 04.06.2006 № 49. 

Встановити розмір орендної плати на рівні 6 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати за 

територіальною громадою міста Кропивницького в особі Кіровоградської 

міської ради право комунальної власності на земельну ділянку по  

вул. Космонавта Попова (біля магазину «Південний») (кадастровий  

№ 3510100000:37:329:0033) загальною площею 0,0012 га для розміщення 

торговельного кіоску. 

25. Поновити фізичній особі-підприємцю Карповій Оксані 

Володимирівні договір оренди землі від 04.10.2011 № 152 (державна 

реєстрація від 20.12.2011 № 351010004000296) строком на 5 років по  

вул. Поповича, 7-в (кадастровий № 3510100000:16:134:0020) для розміщення 

складу-магазину та офісу загальною площею 0,0240 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0240 га – землі під громадською забудовою) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови, укладений на підставі рішення 

Кіровоградської міської ради від 24.02.2011 № 289. 
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Встановити розмір орендної плати на рівні 6 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати за 

територіальною громадою міста Кропивницького в особі Кіровоградської 

міської ради право комунальної власності на земельну ділянку по  

вул. Поповича, 7-в (кадастровий № 3510100000:16:134:0020) загальною  

площею 0,0240 га для розміщення складу-магазину та офісу. 

26. Поновити Іожиці Володимиру Івановичу договір оренди землі  

від 20.07.2011 № 105 (державна реєстрація від 29.11.2011  

№ 351010004000282) строком на 5 років по вул. Кропивницького, 189-а 

(кадастровий № 3510100000:43:345:0012) для розміщення пункту технічного 

обслуговування автомобілів та роздрібної торгівлі загальною  

площею 0,0120 га (у тому числі по угіддях: 0,0120 га – землі під громадською 

забудовою) за рахунок земель житлової та громадської забудови, укладений 

на підставі рішення Кіровоградської міської ради від 27.01.2011 № 172. 

Встановити розмір орендної плати на рівні 6 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати за 

територіальною громадою міста Кропивницького в особі Кіровоградської 

міської ради право комунальної власності на земельну ділянку по  

вул. Кропивницького, 189-а (кадастровий № 3510100000:43:345:0012) 

загальною площею 0,0120 га для розміщення пункту технічного 

обслуговування автомобілів та роздрібної торгівлі. 

27. Управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища забезпечити виготовлення та видачу додаткових 

угод до договорів оренди земельних ділянок. 

28. Фізичним та юридичним особам зареєструвати право оренди 

земельних ділянок згідно з чинним законодавством України.  

29. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами,  

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Грабенка О.В. 

 

 

 

Міський голова А. Райкович 
 
 

 

 

 
 

 

 

Шевченко 22 09 49 


