
ПРОЄКТ № 3678 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від «___»_______2019 року                                                  № _______ 

 

Про заміну сторони в  

договорі оренди землі  

по пров. Училищному, 2 

 

Керуючись статтею 144 Конституції України, статтею 12, 120, 124 

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

місцеве самоврядування в Україні», частиною 3 статті 7, статтею 30 Закону 

України «Про оренду землі», частиною 3 статті 415 Цивільного кодексу 

України, розглянувши заяву ФОП Сидоренка Т.В., Міська рада міста 

Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Замінити сторону в чинному договорі оренди земельної ділянки від 

19.12.2011 № 395 (державна реєстрація від 16.03.2012 № 35101000400457) 

загальною площею 0,0141 га (кадастровий № 3510100000:29:174:0029) для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (вид використання – для 

розміщення магазину-офісу), що розташована по пров. Училищному, 2, у 

зв’язку з набуттям права власності на нерухоме майно, шляхом укладання 

додаткової угоди про заміну сторони в договорі, а саме: замінити одну із сторін 

орендаря із Сидоренко Тімур Вячеславович на Сидоренко Людмила 

Миколаївна. 

2. Визначити, що права та обов'язки орендаря за договором оренди 

земельної ділянки загальною площею 0,0141 га (кадастровий  

№ 3510100000:29:174:0029) для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі (вид використання – для розміщення магазину-офісу), що розташована 

по пров. Училищному, 2 новий орендар набуває у повному обсязі з моменту 

державної реєстрації права оренди згідно додаткової угоди про заміну сторони 

в договорі.  

3. Управлінню земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища забезпечити виготовлення та видачу додаткової угоди до договору 

оренди земельної ділянки. 

4. Фізичній особі зареєструвати право оренди земельної ділянки згідно з 

чинним законодавством України. 



5. 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 

О.Мосіна. 

 

 

 

Міський голова                                                                       Андрій РАЙКОВИЧ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Марія Матушек 32 29 74 



ДООПРАЦЬОВАНО 17.12.2019  ПРОЄКТ № 3678 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від «___»_______2019 року                                                  № _______ 

 

Про заміну сторони в  

договорі оренди землі  

по пров. Училищному, 2 

 

Керуючись статтею 144 Конституції України, статтею 12, 120, 124 

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

місцеве самоврядування в Україні», частиною 3 статті 7, статтею 30 Закону 

України «Про оренду землі», частиною 3 статті 415 Цивільного кодексу 

України, розглянувши заяву ФОП Сидоренка Т.В., Міська рада міста 

Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Замінити сторону в чинному договорі оренди земельної ділянки від 

19.12.2011 № 395 (державна реєстрація від 16.03.2012 № 35101000400457) 

загальною площею 0,0141 га (кадастровий № 3510100000:29:174:0029) для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (вид використання – для 

розміщення магазину-офісу), що розташована по пров. Училищному, 2, у 

зв’язку з набуттям права власності на нерухоме майно, шляхом укладання 

додаткової угоди про заміну сторони в договорі, а саме: замінити одну із сторін 

орендаря із Сидоренко Тімур Вячеславович на Сидоренко Людмила 

Миколаївна. 

2. Управлінню земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища забезпечити виготовлення та видачу додаткової угоди до договору 

оренди земельної ділянки. 

3. Фізичній особі зареєструвати право оренди земельної ділянки згідно з 

чинним законодавством України. 

4. 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 

О.Мосіна. 

 

Міський голова                                                                       Андрій РАЙКОВИЧ 

 
Марія Матушек 32 29 74 


