
                                                                                   ПРОЕКТ № 2708 

 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від    «___»_______2019  року                                              № _______ 

 

  

Про поновлення договорів  

оренди земельних ділянок 

 

Керуючись статтею 144 Конституції України, Податковим Кодексом 

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

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

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

земельний кадастр», розглянувши звернення ПАТ «Хлібний колос»,                               

ТОВ «Кіровограднасіння», ТОВ «Караван-С», Міська рада міста 

Кропивницького   
В И Р І Ш И Л А: 

1.Поновити приватному акціонерному товариству «Хлібний колос» 

договір оренди землі від 05.03.2008 № 10 (державна реєстрація                                

від 02.03.2009 № 040938700006) з правом передачі земельної ділянки в 

суборенду строком на 10 років по вул. Поповича (на привокзальній площі) 

(кадастровий № 3510100000:16:134:0001) для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі загальною площею 0,0009 га за рахунок земель житлової та 

громадської забудови.  

 Встановити розмір орендної плати на рівні 10 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки.  

2.Поновити товариству з обмеженою відповідальністю 

«Кіровограднасіння» договір оренди землі від 16.07.2014 № 69 (державна 

реєстрація від 19.08.2014 № 6718143) строком на 5 років по                                          

вул. Преображенській (біля Центрального ринку) (кадастровий                                         

№ 3510100000:29:286:0005) для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі загальною площею 0,0013 га за рахунок земель житлової та 

громадської забудови. 

 Встановити розмір орендної плати на рівні 6 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки.  



3.Поновити товариству з обмеженою відповідальністю «Караван-С» 

договір оренди землі від 24.05.2011 № 74 строком на 2 роки за                      

адресою: Вокзальна, 37-д (кадастровий  № 3510100000:29:174:0042) для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі загальною площею 0,0010 га 

за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

 Встановити розмір орендної плати на рівні 6 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки.  

4.Поновити товариству з обмеженою відповідальністю «Караван-С» 

договір оренди землі від 21.02.2011 № 10  строком на 2 роки за                    

адресою:  вул.  Преображенській, 2-г (кадастровий  № 3510100000:29:272:0059) 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі загальною площею 

0,0010 га за рахунок земель житлової та громадської забудови.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Встановити розмір орендної плати на рівні 6 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки.  

5.Управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища забезпечити виготовлення та видачу додаткових угод 

до договорів оренди земельних ділянок.  

6.Юридичним особам зареєструвати право оренди земельних ділянок 

згідно з чинним законодавством України. 

5.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 

Мосіна О.В.  

 

 

 

Міський голова                   А. РАЙКОВИЧ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Оксана Каратєєва  32 29 74 


	В И Р І Ш И Л А:

