
 

 

 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  07 травня 2019  року                                                                  № 2511 

 

Про поновлення договорів  

оренди земельних ділянок 

по місту Кропивницькому 
 

Керуючись статтею 144 Конституції України, Податковим Кодексом 

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 ПрАТ «Хлібний колос»,                               

ФОП Матковського С.Д.,  Краснова І.В., ТОВ «Задор», Петренко Л.І., Міська 

рада міста Кропивницького   

 
В И Р І Ш И Л А: 

 1. Поновити приватному акціонерному товариству «Хлібний колос» 

договір оренди землі від 05.03.2008 № 11 (державна реєстрація                                

від 02.03.2009 № 040938700002) з правом передачі земельної ділянки в 

суборенду строком на 20 років по вул. Полтавській, 28 (на зупинці 

транспорту) (кадастровий № 3510100000:20:135:0001) загальною площею 

0,0009 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі за рахунок 

земель житлової та громадської забудови.  

 Встановити розмір орендної плати на рівні 10 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки.  

 2. Поновити приватному акціонерному товариству «Хлібний колос» 

договір оренди землі від 05.03.2008 № 14 (державна реєстрація                                

від 02.03.2009 № 040938700005) з правом передачі земельної ділянки в 

суборенду строком на 20 років по вул. Юрія Коваленка, 15 (на зупинці 

транспорту) (кадастровий № 3510100000:37:316:0005) загальною площею 

0,0009 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі за рахунок 

земель житлової та громадської забудови.  
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 Встановити розмір орендної плати на рівні 10 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки.  

3. Поновити приватному акціонерному товариству «Хлібний колос» 

договір оренди землі від 05.03.2008 № 12 (державна реєстрація                                

від 02.03.2009 № 040938700009) з правом передачі земельної ділянки в 

суборенду строком на 20 років по вул. Пляжній, 1 (кадастровий                                      

№ 3510100000:06:058:0001) загальною площею 0,0010 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі за рахунок земель житлової та громадської 

забудови.  

 Встановити розмір орендної плати на рівні 10 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки.  

4. Поновити фізичній особі-підприємцю Матковському Святославу 

Дмитровичу договір оренди землі від 15.04.2008 № 22 (державна реєстрація 

від 11.03.2009 № 040938700003) строком на 10 років                                             

по вул. Набережній, 13 загальною площею 0,0164 га для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі, на якій розташовані об’єкти нерухомого 

майна належні заявнику, за рахунок земель житлової та громадської забудови.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Встановити розмір орендної плати на рівні 10 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки.  

5. Поновити Краснову Ігорю Володимировичу договір оренди землі                           

від 26.12.2012 № 105 (державна реєстрація від 25.11.2013, номер запису про 

інше речове право 3522614) строком на 25 років по вул. Соборній, 32/25 

(кадастровий № 3510100000:33:301:0076) загальною площею 0,0159 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі, на якій розташований 

об’єкт нерухомого майна належний заявнику, за рахунок земель житлової та 

громадської забудови.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Встановити розмір орендної плати на рівні 6 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки.  

6. Поновити товариству з обмеженою відповідальністю «Задор» 

договір оренди землі від 26.12.2013 № 51 (державна реєстрація від 20.03.2014 

року номер запису про інше речове право 5058887) строком на 5 років по   

вул. Генерала Родимцева, 4-а (кадастровий № 3510100000:42:354:0001) 

загальною площею 0,0075 га для будівництва та обслуговування будівель 

закладів побутового обслуговування, на якій розташовані об’єкти нерухомого 

майна належні заявнику, за рахунок земель житлової та громадської забудови.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Встановити розмір орендної плати на рівні 5 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки.  

7. Поновити Петренко Любові Іванівні договір оренди землі від 

10.02.2009 № 35 (державна реєстрація від 28.05.2009 № 040938700019) 

строком на 10 років по вул. Добровольського (навпроти будинку № 22) 

(кадастровий № 3510100000:06:063:0027) для будівництва та обслуговування 



 

 

3 

 

будівель  торгівлі загальною площею 0,0016 га за рахунок земель житлової та 

громадської забудови. 

 Встановити розмір орендної плати на рівні 12 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

8. Управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища забезпечити виготовлення та видачу додаткових угод 

до договорів оренди земельних ділянок.  

9. Юридичним та фізичним особам зареєструвати право оренди 

земельних ділянок згідно з чинним законодавством України. 

10. 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 
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