
 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА  
 

П’ЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 08 липня 2021 року         № 667 
 

Про поновлення ФОП Бойку О.О. 

договору оренди земельної ділянки  

по вул. Кільцевій (біля районної лікарні)  
 

Керуючись статтею 144 Конституції України, статтями 12, 122 

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

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

оренду землі», вимогами Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та 

комунальної власності», згідно з якими землі державної та комунальної 

власності вважаються розмежованими, законів України «Про державний 

земельний кадастр», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень», розглянувши звернення ФОП Бойка О.О., Кропивницька 

міська рада 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Поновити фізичній особі-підприємцю Бойку Олександру 

Олександровичу договір оренди землі шляхом укладення додаткової угоди до 

договору оренди землі від 08.11.2012 № 51 (рішення про державну реєстрацію 

прав та їх обтяжень, індексний номер: 6461312 від 07.10.2013) строком  

на 10 років по вул. Кільцевій (біля районної лікарні) (кадастровий  

№ 3510100000:19:159:0009) загальною площею 0,0010 га (у тому числі по 

угіддях: 0,0010 га – землі під громадською забудовою) для будівництва та 

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

для розміщення торгівельного кіоску) за рахунок земель житлової та 

громадської забудови.  

Встановити розмір орендної плати на рівні 6 % від нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки. 
 

2. Зобов’язати фізичну особу-підприємця Бойка Олександра 

Олександровича у місячний строк з моменту прийняття цього рішення 

звернутися до Кропивницької міської ради для укладання додаткової угоди до 

договору оренди земельної ділянки відповідно до норм чинного законодавства. 
 

3. Фізичній особі-підприємцю Бойку Олександру Олександровичу 

зареєструвати право оренди земельної ділянки згідно з чинним законодавством 

України.  
 

4. 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 
Дар’я Корець 35 83 56 


