
ПРОЄКТ № 3879 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від “___” _______ 2020 року       № _____ 
 

Про поновлення договорів 

оренди земельних ділянок 

по місту Кропивницькому 
 

Керуючись статтею 144 Конституції України, Податковим Кодексом 

України, статтею 12 Земельного кодексу України, пунктом 34 статті 26 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 21, 30, 33 Закону 

України “Про оренду землі”, розглянувши звернення  

ФОП Загребельного К.В., ТОВ «Торгівельний комплекс “Смак”, ПП “АВТО-

ШАНС”, ФОП Богданової Л.П., ФОП Майданик Л.І. та Харченка В.М, Міська 

рада міста Кропивницького 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Поновити фізичній особі-підприємцю Загребельному Костянтину 

Васильовичу договір оренди землі від 11.05.2006 № 189 (державна реєстрація 

від 18.05.2006 № 78) строком на 10 років по вул. Дворцовій, 35/29 загальною 

площею 0,0137 га (кадастровий № 3510100000:29:237:0008) для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі (вид використання – для розміщення 

магазину) за рахунок земель житлової та громадської забудови.  

2. Поновити фізичній особі-підприємцю Богдановій Людмилі Петрівні 

договір оренди земельної ділянки від 16.12.2011 № 392 (державна реєстрація 

від 29.12.2011 № 351010004000314) строком на 10 років по вул. Бєляєва 

загальною площею 0,0025 га (кадастровий № 3510100000:32:216:0013)  

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (вид використання – для 

розміщення торговельного павільйону) за рахунок земель житлової та 

громадської забудови.  

3. Поновити фізичній особі-підприємцю Майданик Леоніду Івановичу 

договір оренди земельної ділянки від 03.10.2012 № 544 (державна реєстрація 

від 29.12.2011 № 351010004001371) строком на 10 років по  

вул. Миколи Левитського загальною площею 0,0029 га (кадастровий  

№ 3510100000:14:130:0004) для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі (вид використання – для розміщення магазину) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 

4. Поновити Харченку Віталію Миколайовичу договір оренди земельної 

ділянки від 18.01.2013 № 4 (державна реєстрація від 23.08.2013) строком  

на 5 років по вул. Вокзальній (біля будинку № 24) загальною площею 0,0030 га  
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(кадастровий № 3510100000:23:141:0074) для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі (вид використання – для розміщення торговельного 

павільйону) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

5. Поновити товариству з обмеженою відповідальністю “ТОРГІВЕЛЬНИЙ 

КОМПЛЕКС “СМАК” договір оренди земельної ділянки від 03.11.2010  

№ 262-а (державна реєстрація від 20.07.2011 № 351010004000197) строком  

на 5 років по вул. Пашутінській, 54/55 загальною площею 0,0417 га 

(кадастровий № 3510100000:29:286:0010) для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі (вид використання – для розміщення торговельного 

приміщення) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

6. Поновити приватному підприємству “АВТО-ШАНС” договір оренди 

землі від 19.11.2007 (державна реєстрація від 19.11.2007 № 105) строком на 20 

років по вул. Габдрахманова (біля поліклініки) загальною площею 0,0362 га 

(кадастровий № 3510100000:33:301:0031) для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства (вид 

використання – для розміщення пункту по обслуговуванню автомобілів) за 

рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення. 

7. Поновити приватному підприємству “АВТО-ШАНС” договір оренди 

землі від 19.11.2007 (державна реєстрація від 19.11.2007 № 106) строком на 20 

років по вул. Габдрахманова, 5-а загальною площею 0,0362 га (кадастровий № 

3510100000:33:301:0031) для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

автомобільного транспорту та дорожнього господарства (вид використання – 

для розміщення станції технічного обслуговування) за рахунок земель 

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення. 

8. Поновити приватному підприємству “АВТО-ШАНС” договір оренди 

землі від 19.11.2007 (державна реєстрація від 19.11.2007 № 107) строком  

на 20 років по просп. Університетському, 13-а загальною площею 0,7251 га 

(кадастровий № 3510100000:37:287:0010) для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі (вид використання – для розміщення автосалону) за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 

9. Управлінню земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища забезпечити виготовлення та видачу додаткових угод до договорів 

оренди земельних ділянок.  

Фізичним особам-підприємцям 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 О.Мосіна. 
 

Міський голова        Андрій РАЙКОВИЧ 

 

Дар’я Корець 22 09 49 


