
 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 20 травня 2021 року                     № 478 
 

Про поновлення договорів 

оренди земельних ділянок 

по місту Кропивницькому 
 

Керуючись статтею 144 Конституції України, статтею 12 Земельного 

кодексу України, пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтями 21, 30, 33 (у редакції, чинній  

на момент укладення договору оренди землі) Закону України «Про оренду 

землі», Податковим кодексом України, розглянувши звернення  

Яремчук Н.В., ПрАТ «ШФ «Зорянка», Кутулупенка В.М., Борової С.В.,  

ПрАТ «Кіровоградобленерго», враховуючи належне виконання орендарями 

своїх обов’язків згідно з договорами оренди та переважне право перед іншими 

особами на укладення договору оренди землі на новий строк (поновлення 

договору оренди), Кропивницька міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Поновити Яремчук Наталі Василівні договір оренди землі шляхом 

укладення додаткової угоди до договору оренди землі від 28.07.2005 № 202 

(державна реєстрація від 30.01.2006, № 5к) строком на 5 років по  

вул. Соборній, 4-м загальною площею 0,0018 га (кадастровий  

№ 3510100000:33:301:0019) для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі (код КВЦПЗ – В.03.07) (вид використання – для розміщення 

торговельного кіоска) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

 

2. Поновити приватному акціонерному товариству «Швейна фабрика 

«Зорянка» договір оренди землі шляхом укладення додаткової угоди до 

договору оренди землі від 26.01.2011 № 1 (державна реєстрація від 22.02.2011, 

№ 351010004000016) строком на 10 років по вул. Євгена Маланюка, 2 

загальною площею 0,0019 га (кадастровий № 3510100000:28:178:0006) для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ – В.03.07) (вид 

використання – для розміщення магазину) за рахунок земель житлової та 

громадської забудови. 
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3. Поновити Кутулупенку Віктору Миколайовичу договір оренди землі 

шляхом укладення додаткової угоди до договору оренди землі від 10.02.2014  

№ 6 (державна реєстрація від 13.03.2014, номер запису про інше речове право: 

4975876) строком на 5 років по вул. Генерала Родимцева, 72-г загальною 

площею 0,0033 га (кадастровий № 3510100000:44:343:0038) для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ – В.03.07) (вид використання – 

для розміщення магазину) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

 

4. Поновити Боровій Світлані Валеріївні договір оренди землі шляхом 

укладення додаткової угоди до договору оренди землі від 04.09.2009 № 197 

(державна реєстрація від 24.03.2011, № 351010004000064) строком на 10 років 

по вул. Преображенській, 16-ж загальною площею 0,0062 га (кадастровий  

№ 3510100000:36:290:0007) для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі (код КВЦПЗ – В.03.07) (вид використання – для розміщення 

торговельного павільйону) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

 

5. Поновити приватному акціонерному товариству «Кіровоградобленерго» 

договір оренди землі шляхом укладення додаткової угоди до договору оренди 

землі від 05.10.2010 № 234 (державна реєстрація від 22.02.2011,  

№ 351010004000013) строком на 10 років по вул. Великій  

Перспективній, 76/80-б загальною площею 0,0238 га (кадастровий  

№ 3510100000:33:288:0020) для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови (код КВЦПЗ – В.03.15) (вид використання – для 

розміщення адміністративної будівлі з сервісним центром) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 

 

6. Зобов’язати фізичних та юридичних осіб у місячний строк з моменту 

прийняття цього рішення звернутися до Кропивницької міської ради для 

укладання додаткових угод до договорів оренди земельних ділянок відповідно 

до норм чинного законодавства. 

 

7. Фізичним та юридичній особам у двомісячний строк після підписання 

додаткових угод внести відповідні зміни до зареєстрованого права оренди 

земельних ділянок. 

 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань екології, земельних відносин та комунальної власності та 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

О.Мосіна. 

 

 

Міський голова                Андрій РАЙКОВИЧ 
 
Марія Матушек 35 83 55 


