
                                                                                   ПРОЕКТ №3018  
 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від    «___»_______2019  року                                              № _______ 

 

  

Про поновлення договорів  

оренди земельних ділянок 

по місту Кропивницькому 

 

Керуючись статтею 144 Конституції України, статтями 12 Земельного 

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

самоврядування в Україні», статтями 21, 30, 33 Закону України «Про оренду 

землі», Законом України «Про державний земельний кадастр», розглянувши 

звернення ТОВ «Антарезплаза»,  Бурсакової О.М., Кутулупенко О.М., 

Пітушкану С.Г., ФОП Короленку М.В. Міська рада міста Кропивницького 

   
В И Р І Ш И Л А: 

1. Поновити  товариству  з  обмеженою  відповідальністю 

«Антарезплаза» договір оренди землі від 06.11.2009 № 229 строком на 10 

років по вул. Промисловій, 20 (кадастровий № 3510100000:19:139:0021) 

загальною площею 0,3056 га для розміщення та експлуатації будівель і 

споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства .  

2. Поновити Бурсаковій Ользі Миколаївні договір оренди землі від 

22.06.2009 № 140 строком на 10 років по вул. Пашутінська, 44/77 

(кадастровий № 3510100000:29:269:0015) загальною площею 0,0053 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 

3. Поновити Кутулупенку Олександру Миколайовичу договір оренди 

землі від 16.07.2014 № 73 строком на 5 років по вул.Генерала Родимцева, 1-г 

(кадастровий № 3510100000:40:336:0020) загальною площею 0,0030 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 

4. Поновити Кутулупенку Олександру Миколайовичу договір оренди 

землі від 17.09.2014 № 98 строком на 5 років по вул. Преображенська, 107 

(кадастровий № 3510100000:40:333:0012) загальною площею 0,0030 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 



4. Поновити Пітушкану Сергію Георгійовичу договір оренди землі від 

02.07.2014 № 64 строком на 5 років по вул. Карбишева, 1-а (кадастровий               

№ 3510100000:05:043:0003) загальною площею 0,0027 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі. 

5. Поновити фізичній особі-підприємцю Короленку Миколі 

Васильовичу договір оренди землі від 28.07.2009 № 64 строком на 10 років по 

вул. Колодязній (біля будинку по вул. Кропивницького, 7, корп. 2) 

(кадастровий  № 3510100000:25:180:0004) загальною площею 0,3888 га для 

розміщення та експлуатації будівель і споруд додатквих транспортних послуг 

та допоміжних операцій. 

6. Управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища забезпечити виготовлення та видачу додаткових угод 

до договорів оренди земельних ділянок.  

7. Юридичним та фізичним особам зареєструвати право оренди 

земельних ділянок згідно з чинним законодавством України. 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Мосіна О.В.  

 

 

 

Міський голова                      А. РАЙКОВИЧ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Наталія Лупандіна 32 29 74 


	В И Р І Ш И Л А:

