
         ПРОЕКТ № 2796 

 
МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від «_____»______2019 року        № ____ 
 
Про надання ТОВ «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ 
«УКРАЇНА - ЦЕНТР» дозволу  
на передачу в суборенду земельних ділянок  
по м. Кропивницькому 

 
Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34 статті 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України 
«Про оренду землі», статтею 12 Земельного кодексу України, розглянувши 
звернення ТОВ «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «УКРАЇНА - ЦЕНТР», Міська рада 
міста Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Надати товариству з обмеженою відповідальністю «РЕДАКЦІЯ 
ГАЗЕТИ «Україна - ЦЕНТР» дозвіл на передачу в суборенду  
земельної ділянки загальною площею 0,0010 га по вул. Полтавській (біля 
будинку № 28) для розміщення газетного кіоску на термін дії договору 
оренди землі від 09.02.2012 № 80 (державна реєстрація від 23.04.2012  
№ 351010004000498). 

2. Надати товариству з обмеженою відповідальністю «РЕДАКЦІЯ 
ГАЗЕТИ «Україна - ЦЕНТР» дозвіл на передачу в суборенду  
земельної ділянки загальною площею 0,0006 га по вул. Вокзальній (біля 
будинку № 37/16) (кадастровий № 3510100000:29:174:0085) для розміщення 
торговельного кіоску на термін дії договору оренди землі від 15.07.2015 № 93 
(рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний  
№ 23011825 від 21.07.2015). 

3. Надати товариству з обмеженою відповідальністю «РЕДАКЦІЯ 
ГАЗЕТИ «Україна - ЦЕНТР» дозвіл на передачу в суборенду  
земельної ділянки загальною площею 0,0006 га по вул. Соборній (зупинка 
«Друкарня») для розміщення кіоска по продажу друкованої продукції на 
термін дії договору оренди землі від 25.04.2012 № 364 (державна реєстрація 
від 05.07.2012 № 351010004000790). 

4. Надати товариству з обмеженою відповідальністю «РЕДАКЦІЯ 
ГАЗЕТИ «Україна - ЦЕНТР» дозвіл на передачу в суборенду  
земельної ділянки загальною площею 0,0010 га по вул. Генерала Жадова 
(біля будинку № 28) (кадастровий № 3510100000:37:329:0089) для 



 2 
розміщення газетного кіоску на термін дії договору оренди землі 
від 27.04.2010 № 79 (державна реєстрація від 27.12.2010 № 041039000185). 

 
 

5. Надати товариству з обмеженою відповідальністю «РЕДАКЦІЯ 
ГАЗЕТИ «Україна - ЦЕНТР» дозвіл на передачу в суборенду  
земельної ділянки загальною площею 0,0010 га по вул. Бєляєва (біля кінцевої 
зупинки міського транспорту) (кадастровий № 3510100000:32:216:0018) для 
розміщення газетного кіоску на термін дії договору оренди землі  
від 18.08.2009 № 183 (державна реєстрація від 21.01.2010 № 041039000001). 

6. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дар’я Шевченко 22 09 49 


