
  УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА         
 

ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
   

       Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 28 березня 2013 року            № 2322 
 

Про перехід права оренди 
земельної ділянки   по  
вул. Пацаєва, 1-а 
 

Керуючись статтями 142, 143 Конституції України, пунктом 34          
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,     
статтями 12, 19, 93, 120, 126 Земельного кодексу України, статтею 50 Закону 
України «Про землеустрій», беручи до уваги рішення Кіровоградської 
міської ради № 2321 від 28 березня 2013 року «Про повторний розгляд 
рішення Кіровоградської міської ради від 06.03.2013 «Про перехід права 
оренди земельної ділянки по вул. Пацаєва, 1-а», Кіровоградська міська рада 
      

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Припинити товариству з обмеженою відповідальністю «Атолл»  
договір оренди земельної ділянки (державна реєстрація від 10.05.2002 № 430) 
загальною площею 225,0 кв. м на розі вулиць Пацаєва та Маршала Конєва, 
укладений на підставі рішення Кіровоградської міської ради від 19.04.2002   
№ 1354  для розміщення побутового комплексу, у зв’язку з набуттям права на 
нерухоме майно, розміщене на земельній ділянці. 

2. Передати Бєгалову Павлу Євгенійовичу в оренду строком на            
10 років земельну ділянку (кадастровий № 3510100000:37:306:0053) по       
вул. Пацаєва, 1-а загальною площею 0,0225 га –  землі, які використовуються 
в комерційних цілях, для розміщення торговельно-побутового комплексу 
(КВЦПЗ 03.13) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

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

3. Укласти та зареєструвати право оренди земельної ділянки протягом 
шести місяців з моменту набрання чинності даним рішенням. 

4. У разі невиконання пункту 3 дане рішення втрачає чинність. 
5. Управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища забезпечити виготовлення та видачу договору 
оренди земельної ділянки. 

6. Рішення набуває чинності з моменту затвердження плану зонування 
або детального плану території міста Кіровограда. 

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

Міський голова         О.Саінсус                                                             


