
УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 04 червня 2015 року        № 4187 
 
Про надання ПрАТ «ПАЛЯНИЦЯ»  
дозволу на передачу  
земельних ділянок в суборенду 
по місту Кіровограду 

 
Керуючись статтями 142, 143 Конституції України, пунктом 34          

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,               
Законом України «Про оренду землі», статтею 12 Земельного кодексу 
України, розглянувши звернення ПрАТ «ПАЛЯНИЦЯ», Кіровоградська 
міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Надати приватному акціонерному товариству «ПАЛЯНИЦЯ» дозвіл 
на передачу земельної ділянки (кадастровий  № 3510100000:06:058:0012) в 
суборенду площею 0,0028 га по вул. Короленка (біля аптеки) для розміщення 
торговельного кіоску по реалізації хлібобулочних виробів на термін дії 
договору оренди землі (державна реєстрація від 24.09.2007 за № 167). 

2. Надати приватному акціонерному товариству «ПАЛЯНИЦЯ» дозвіл 
на передачу земельної ділянки (кадастровий  № 3510100000:06:058:0011) в 
суборенду площею 0,0022 га по вул. Короленка (біля аптеки) для розміщення 
торговельного кіоску по реалізації хлібобулочних виробів на термін дії 
договору оренди землі (державна реєстрація від 22.05.2007 за № 45). 

3. Надати приватному акціонерному товариству «ПАЛЯНИЦЯ» дозвіл 
на передачу земельної ділянки (кадастровий  № 3510100000:37:329:0060) в 
суборенду площею 26,63 кв. м по вул. Генерала Жадова (біля будинку № 27) 
для розміщення торговельного кіоску по реалізації хлібобулочних виробів на 
термін дії договору оренди землі (державна реєстрація від 21.09.2007 за  
№ 164). 

4. Надати приватному акціонерному товариству «ПАЛЯНИЦЯ» дозвіл 
на передачу земельної ділянки (кадастровий  № 3510100000:33:249:0042) в 
суборенду площею 0,0006 га по вул. Жовтневої революції (біля АЗС «Гефест- 
Віта») для розміщення торговельного кіоску по реалізації хлібобулочних 
виробів на термін дії договору оренди землі (державна реєстрація                         
від 19.07.2012 за № 351010004000947). 
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5. Надати приватному акціонерному товариству «ПАЛЯНИЦЯ» дозвіл 

на передачу земельної ділянки (кадастровий № 3510100000:37:309:0024) в 
суборенду площею 0,0025 га на розі вулиць Героїв Сталінграда та 
Яновського для розміщення торговельного кіоску по реалізації 
хлібобулочних виробів на термін дії договору оренди землі (державна 
реєстрація від 18.07.2012 за № 351010004000944).  

6. Надати приватному акціонерному товариству «ПАЛЯНИЦЯ» дозвіл 
на передачу земельної ділянки (кадастровий  № 3510100000:32:201:0011) в 
суборенду площею 0,0010 га по просп. Університетському (біля обласної 
лікарні) для розміщення торговельного кіоску по реалізації хлібобулочних 
виробів на термін дії договору оренди землі (державна реєстрація  
від 30.11.2006 за № 194).  

7. Надати приватному акціонерному товариству «ПАЛЯНИЦЯ» дозвіл 
на передачу земельної ділянки (кадастровий  № 3510100000:50:426:0004) в 
суборенду площею 0,0020 га в сел. Гірничому по вул. Лінія 5-а для 
розміщення торговельного кіоску на термін дії договору оренди землі 
(державна реєстрація від 18.07.2012 за № 351010004000945). 

8. Надати приватному акціонерному товариству «ПАЛЯНИЦЯ» дозвіл 
на передачу земельної ділянки (кадастровий  № 3510100000:38:317:0014) в 
суборенду площею 0,0012 га по вул. Преображенській (напроти обласної 
дитячої поліклініки) для розміщення торговельного кіоску по реалізації 
хлібобулочних виробів на термін дії договору оренди землі (державна 
реєстрація від 24.09.2007 за № 93).  

9. Надати приватному акціонерному товариству «ПАЛЯНИЦЯ» дозвіл 
на передачу земельної ділянки (кадастровий  № 3510100000:32:216:0017) в 
суборенду площею 0,0012 га по вул. Бєляєва для розміщення торговельного 
кіоску по реалізації хлібобулочних виробів на термін дії договору оренди 
землі (державна реєстрація від 24.11.2006 за № 166).  

10. Надати приватному акціонерному товариству «ПАЛЯНИЦЯ» 
дозвіл на передачу земельної ділянки (кадастровий                                                      
№ 3510100000:28:185:0010) в суборенду площею 0,0020 га на розі                      
просп. Комуністичного та вул. Арсенія Тарковського для розміщення 
торговельного кіоску по реалізації хлібобулочних виробів на термін дії 
договору оренди землі (державна реєстрація від 19.07.2012 за                                    
№ 35101000400948).  

11. Надати приватному акціонерному товариству «ПАЛЯНИЦЯ» 
дозвіл на передачу земельної ділянки (кадастровий                 
№ 3510100000:41:331:0028) в суборенду площею 0,0030 га по                               
вул. Яновського  (зупинка   міського  транспорту  «Колгоспний  ринок»)   для  
розміщення торговельного комплексу на термін дії договору оренди землі 
(державна реєстрація від 07.06.2007 за № 62).  
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12. Надати приватному акціонерному товариству «ПАЛЯНИЦЯ» 
дозвіл на передачу земельної ділянки (кадастровий                                                          
№ 3510100000:41:331:0027) в суборенду площею 0,0060 га по                               
вул. Яновського (зупинка міського транспорту «Колгоспний ринок») для 
розміщення торговельного комплексу на термін дії договору оренди землі 
(державна реєстрація від 07.06.2007 за № 63).  

13. Надати приватному акціонерному товариству «ПАЛЯНИЦЯ» 
дозвіл на передачу земельної ділянки (кадастровий                                                     
№ 3510100000:41:331:0029) в суборенду площею 72,30 кв.м по вул. Героїв 
Сталінграда (біля ЗАТ «Радій») для розміщення торговельного павільйону на 
термін дії договору оренди землі (державна реєстрація від 07.03.2012 за                    
№ 351010004000452).  

14. Надати приватному акціонерному товариству «ПАЛЯНИЦЯ» 
дозвіл на передачу земельної ділянки (кадастровий                                                    
№ 3510100000:23:141:0019) в суборенду площею 0,0024 га по вул. Жовтневої 
революції (біля магазину ТТВ) для розміщення торговельного павільйону на 
термін дії договору оренди землі (державна реєстрація від 07.03.2012 за                    
№ 351010004000451).  

15. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань архітектури, будівництва та регулювання 
земельних відносин та заступника міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради Литвина Г.М. 
 
 
 
 
Секретар міської ради       І. Марковський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Павловська 22 09 49 


