
ПРОЕКТ № 2820                                                                     

 

 
 

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, статтею 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 державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", розглянувши 

звернення ПрАТ «Кіровоградське видавництво», Полонської Н.О. та Силенко 

О.С., Рабіновича С.Л. , Міська рада міста Кропивницького   
В И Р І Ш И Л А: 

1. Поновити Приватному акціонерному товариству «Кіровоградське 

видавництво» договір оренди землі від 22.04.2003  № 559 (державна 

реєстрація від  22.04.2003  № 559) (кадастровий номер 

3510100000:22:140:0002) строком на 10 років по просп. Промисловому, 2  

цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості  вид використання -  для розміщення складу паперу на 

якій розташований об’єкт нерухомого майна належний заявнику загальною 

площею  0,9826 га за рахунок  земель  промисловості, транспорту, зв’язку  

енергетики,  оборони та іншого призначення.  

2. Встановити розмір орендної плати на рівні 3 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки.  

3. Поновити Полонській Наталії Олександрівни та Силенко Ользі 

Сергіївні  договір оренди землі від 23.07.2013 № 26  (державна реєстрація від 

21.11.2013 номер запису  про інше речове  право 3492662) строком на 20 років 

по вул. Соборній, 38 для розміщення добудови до стоматологічного кабінету, 

на якій розташований об’єкт нерухомого майна належний заявнику загальною 



площею 0,0040 га за рахунок земель рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

4. Встановити розмір орендної плати на рівні 5 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки.. 

5. Поновити Рабіновичу Сергію Леонідовичу  договір оренди землі                      

від 17.01.2014  № 4 (державна реєстрація від 28.01.2014 номер запису  про 

інше речове  право 4439858) строком на 10 років по вул.  Волкова, 13-в  

цільове призначення - для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, 

вид використання – для розміщення магазину на якій розташований об’єкт 

нерухомого майна належний заявнику загальною площею 0,1121 га за 

рахунок земель житлової та громадської забудови. 

6. Встановити розмір орендної плати на рівні 6 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки 

7. Управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища забезпечити виготовлення та видачу додаткових угод 

до договорів оренди земельних ділянок.  

8. Юридичним та фізичним особам зареєструвати право оренди 

земельних ділянок згідно з чинним законодавством України. 

9. 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 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ганна Єніна32 29 74 



ДООПРАЦЬОВАНИЙ  02.04.2019 

ПРОЕКТ № 2820                                                                     

 

 
 

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, 123, 124  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 державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», розглянувши 

звернення  Полонської Н.О., Силенко О.С., Рабінович С.Л. , Міська рада міста 

Кропивницького   

 
В И Р І Ш И Л А: 

1. Поновити Полонській Наталії Олександрівни та Силенко Ользі 

Сергіївні  договір оренди землі від 23.07.2013 № 26  (державна реєстрація від 

21.11.2013 номер запису  про інше речове  право 3492662) строком на 5 років 

по вул. Соборній, 38 для розміщення добудови до стоматологічного кабінету, 

на якій розташований об’єкт нерухомого майна належний заявнику загальною 

площею 0,0040 га за рахунок земель рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

2. Встановити розмір орендної плати на рівні 5 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

3. Поновити Рабіновичу Сергію Леонідовичу  договір оренди землі                      

від 17.01.2014  № 4 (державна реєстрація від 28.01.2014 номер запису  про інше 

речове  право 4439858) строком на 5 років по вул.  Волкова, 13-в  цільове 

призначення - для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, вид 

використання – для розміщення магазину на якій розташований об’єкт 

нерухомого майна належний заявнику загальною площею 0,1121 га за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 



4. 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 та фізичним особам зареєструвати право оренди 

земельних ділянок згідно з чинним законодавством України. 

7. 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 
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