
 
                                

  
 

           УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 12 вересня 2012 року          № 1955 
 

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, 
Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Поновити фізичній особі-підприємцю Обійдихаті Сергію Петровичу 
строком на 3 роки договір оренди земельної ділянки загальною             
площею   0,085 га – землі, які використовуються в комерційних цілях, по   
вул. Андріївській, 16-а за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення, укладений на підставі рішення 
Кіровоградської міської ради від 28.12.2007 № 405 для розміщення 
автомобільної стоянки. 

Встановити розмір орендної плати на рівні 5% від нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки. 
 2. Поновити підприємству з іноземними інвестиціями в формі 
товариства з обмеженою відповідальністю "Кіровоград-Нафта" строком        
на 5 років договір оренди земельної ділянки загальною площею 0,1483 га – 
землі, які використовуються в  комерційних цілях, по вул. Короленка, 60 за 
рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення, укладений на підставі рішення Кіровоградської міської 
ради від 05.12.2000  № 780 під розміщення автозаправної станції. 
 Встановити розмір орендної плати на рівні 12% від нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки.  
 3. Поновити Кіровоградській обласній організації Комуністичної партії 
України строком на 5 років договір оренди земельної ділянки загальною 
площею 0,0316 га – землі громадського призначення, по вул. Арсенія 
Тарковського, 68 за рахунок земель житлової та громадської забудови, 
укладений на підставі рішення Кіровоградської міської ради від 28.12.2001        
№ 1304 для розміщення офісу та господарських будівель. 
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Встановити розмір орендної плати на рівні 5% від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 
4. Поновити Кондратюк Зінаїді Генадіївні строком на 25 років договір 

оренди земельної ділянки  загальною площею 0,0360 га - землі, які 
використовуються в комерційних цілях, по вул. Яновського, 104-к за рахунок 
земель житлової та громадської забудови, укладений на підставі рішення 
Кіровоградської міської ради від 22.05.2001 № 946 під розміщення магазину. 

Встановити розмір орендної плати на рівні 6% від нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки. 

5. Поновити Федоренку Сергію Васильовичу строком на 5 років  
договір оренди земельної ділянки загальною площею 0,0078 га – землі, які 
використовуються в комерційних цілях, по вул. Космонавта Попова, 9,   
корп. 1 за рахунок земель житлової та громадської забудови, укладений на 
підставі рішення Кіровоградської міської ради від 19.04.2002 № 1356 для 
розміщення магазину. 

Встановити розмір орендної плати на рівні 6% від нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки. 

6. Поновити Рувінштейну Роману Львовичу строком на 5 років  договір 
оренди земельної ділянки загальною площею 0,0118 га – землі, які 
використовуються в комерційних цілях, по вул. Космонавта Попова, 9,   
корп. 1 за рахунок земель житлової та громадської забудови, укладений на 
підставі Постанови Ленінського районного суду м. Кіровограда від 29 серпня 
2007 року для розміщення магазину. 

Встановити розмір орендної плати на рівні 6% від нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки. 

7. Поновити Федоренко Тетяні Леонідівні строком на 5 років  договір 
оренди земельної ділянки загальною площею 0,0051 га – землі, які 
використовуються в комерційних цілях, по вул. Генерала Жадова, 23,        
корп. 1 за рахунок земель житлової та громадської забудови, укладений на 
підставі рішення Кіровоградської міської ради від 19.04.2002 № 1356 для 
розміщення магазину. 

Встановити розмір орендної плати на рівні 6% від нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки. 

8. Поновити Буренко Олені Олександрівні строком на 5 років  договір 
оренди земельної ділянки загальною площею 0,0128 га – землі, які 
використовуються в комерційних цілях, по вул. Героїв Сталінграда, 26 за 
рахунок земель житлової та громадської забудови, укладений на підставі 
рішення Кіровоградської міської ради від 26.09.2006 № 112 для розміщення 
магазину. 

Встановити розмір орендної плати на рівні 6% від нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки. 

9. Поновити Черемісіну Сергію Юрійовичу строком на 25 років договір 
оренди земельної ділянки загальною площею 0,16 га - землі, які 
використовуються   в   комерційних   цілях,   по  вул. Червонозорівській (біля  
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будинку № 23-в) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення, укладений на підставі рішення 
Кіровоградської міської ради від 15.06.2004 № 1076 для розміщення 
автостоянки. 

Встановити розмір орендної плати на рівні 5% від нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки. 

10. Поновити приватному підприємству "Приватна виробничо-
комерційна фірма "ЧІС" строком на 5 років договір оренди земельної ділянки 
загальною площею 0,0721 га – землі, які використовуються в комерційних 
цілях, на розі вулиці Фрунзе та провулку Училищного за рахунок земель 
житлової та громадської забудови, укладений на підставі рішення 
Господарського суду Кіровоградської області від 27.06.2007, справа № 9/234 
для здійснення комерційної діяльності. 

Встановити розмір орендної плати на рівні 6% від нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки. 

11. Укласти та зареєструвати договори оренди земельних ділянок 
протягом шести місяців з дати прийняття рішення.  

12. У випадку невиконання пункту 11 дане рішення втрачає чинність. 
13. Управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища забезпечити виготовлення та видачу договорів 
оренди земельних ділянок.  

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

  
 
Міський голова         О.Саінсус 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гоувар 22 09 49  

 


