
          
      УКРАЇНА 

 

 КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

                            ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

     Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 2 лютого 2012 року          № 1278 
 

Про поновлення договорів  
оренди земельних ділянок 
 

Керуючись статтями 142, 143 Конституції України, пунктом 34         
статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,           
статтею 33 Закону України “Про оренду землі”, статтями 12, 93, 124, 126 
Земельного кодексу України та розглянувши звернення фізичних осіб-
підприємців та громадян, Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А:   
 

1. Поновити фізичній особі-підприємцю Третьяковій Вікторії 
Анатоліївні строком  на 5 років договір оренди земельної ділянки загальною 
площею   0,0030 га – землі, які використовуються в комерційних цілях, по 
просп. Правди (біля зупинки міського транспорту “Дитячий садок”) за 
рахунок земель житлової та громадської забудови, укладений на підставі 
рішення Кіровоградської міської ради від 08.12.05 № 1590 для розміщення 
торговельного павільйону.  

Встановити розмір орендної плати на рівні 6%. 
2. Поновити фізичній особі-підприємцю Плуталовій Вірі Дмитрівні 

строком на 5 років договір оренди земельної ділянки загальною площею 
0,0039 га – землі, які використовуються в комерційних цілях, по                  
вул. Космонавта Попова, 15-г за рахунок земель житлової та громадської 
забудови, укладений на підставі рішення Кіровоградської міської ради         
від 26.09.06 № 112 для розміщення торговельного павільйону. 

Встановити розмір орендної плати на рівні 6%. 
3. Поновити Шмідту Валентину Вікторовичу строком на 5 років 

договір оренди земельної ділянки загальною площею 0,0439 га – землі, які 
використовуються в комерційних цілях, по вул. Валентини Терешкової, 132 
за рахунок земель житлової та громадської забудови, укладений на підставі 
рішень Кіровоградської міської ради від 21.08.01 № 1134 та від 25.03.04       
№ 882 під розміщення об"єкту роздрібної торгівлі та надання послуг 
населенню. 

Встановити розмір орендної плати на рівні 6%. 
4. Поновити Шмідту Валентину Вікторовичу строком на 5 років 

договір оренди земельної ділянки загальною площею 0,2124 га – землі, які 
використовуються в комерційних цілях, по вул. Маршала Конєва, 15 за 
рахунок земель житлової та громадської забудови, укладений на підставі 
рішення Кіровоградської міської ради від 22.05.01 № 946 для розміщення 
ресторану. 

Встановити розмір орендної плати на рівні 10%. 
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5. Поновити повному товариству «ВІЗИТ-СЕРВІС» строком на 5 років 

договір оренди земельної ділянки загальною площею 0,0663 га – землі, які 
використовуються в комерційних цілях, по вул. Кільцевій, 63 за рахунок 
земель житлової та громадської забудови, укладений на підставі рішення 
Кіровоградської міської ради від 26.11.02 № 172 для розміщення 
торговельних лотків і пункту по обслуговуванню автомобілів 
нестаціонарного типу. 

Встановити розмір орендної плати на рівні 6%. 
6. Поновити фізичній особі-підприємцю Катеринич Ніні Миколаївні 

строком на 5 років договір оренди земельної ділянки загальною площею 
0,001 га – землі, які використовуються в комерційних цілях,  по                   
вул. Запорізькій (біля будинку № 32/18) за рахунок земель житлової та 
громадської забудови, укладений на підставі рішення Кіровоградської 
міської ради від 04.07.06 № 48 для розміщення торговельного кіоску. 

Встановити розмір орендної плати на рівні 3%. 
7. Поновити Сірик Людмилі Дмитрівні строком на 5 років договір 

оренди земельної ділянки загальною площею 0,0109 га – землі, які 
використовуються в комерційних цілях, по вул. Короленка, 42 за рахунок 
земель житлової та громадської забудови, укладений на підставі рішення 
Кіровоградської міської ради від 08.12.05 № 1592 для розміщення 
торговельно-побутового комплексу. 

Встановити розмір орендної плати на рівні 3%. 
8. Поновити Вишневському Григорію Олександровичу строком на         

2 роки договір оренди земельної ділянки загальною площею 0,0012 га – 
землі, які використовуються в комерційних цілях, по вул. Галушкіна, 71 за 
рахунок земель житлової та громадської забудови, укладений на підставі 
рішення Кіровоградської міської ради від 04.07.06 № 48 для розміщення 
торговельного павільйону за умови погодження з управлінням 
містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради зовнішнього 
вигляду торговельного павільйону. 

Встановити розмір орендної плати на рівні 3%. 
 9. Поновити Вітряченку Леоніду Борисовичу строком на 5 років 
договір оренди земельної ділянки загальною площею 0,0152 га – землі, які 
використовуються в комерційних цілях, по вул. Кірова, 1 за рахунок земель 
житлової та громадської забудови, укладений на підставі рішення 
Кіровоградської міської ради від 17.10.01  № 1201 для розміщення 
торговельно-побутового комплексу по наданню послуг населенню. 

Встановити розмір орендної плати на рівні 6%. 
10. Поновити Фундовній Лілії Михайлівні строком на 5 років договір 

оренди земельної ділянки загальною площею 0,0186 га – землі, які 
використовуються в комерційних цілях, по вул. Садовій, 81-а за рахунок 
земель житлової та громадської забудови, укладений на підставі рішення 
Кіровоградської міської ради від 28.12.01 № 1304 під розміщення магазину. 

Встановити розмір орендної плати на рівні 6%. 
11. Поновити фізичній особі-підприємцю Уксюзову Володимиру 

Володимировичу строком на 2 роки договір оренди земельної ділянки 
загальною площею 0.0018 га – землі,  які  використовуються   в   комерційних  
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цілях, по   вул. Жовтневої революції (біля мосту) за рахунок земель житлової 
та громадської забудови, укладений на підставі рішення Кіровоградської 
міської ради   від 28.02.06 № 1754 для розміщення павільйону по різці скла. 

Встановити розмір орендної плати на рівні 3%. 
12. Поновити Табаловій Людмилі Анатоліївні строком на 5 років 

договір оренди земельної ділянки  загальною площею 0,0139 га - землі 
громадського призначення, по вул. Тимірязєва, 42 за рахунок земель 
житлової та громадської забудови, укладений на підставі рішення 
Кіровоградської міської ради   від 16.12.05 № 1618 для розміщення офісу. 

Встановити розмір орендної плати на рівні 3%. 
13. Укласти договори оренди земельних ділянок протягом шести 

місяців з дати прийняття рішення. У разі неукладання договорів в зазначений 
термін дане рішення втрачає силу. 

14. Управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища забезпечити роботи по виготовленню та видачі 
договорів оренди земельних ділянок. 

15. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань архітектури, будівництва, регулювання 
земельних відносин та реклами та першого заступника міського голови 
Дзядуха В.О. 

. 
 
Міський голова         О. Саінсус 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гоувар 
22-09-49 


