
 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ТРЕТЯ СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

 Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 25 березня 2021 року                     № 293 
 

Про поновлення договорів 

оренди земельних ділянок 

по місту Кропивницькому 

 

Керуючись статтею 144 Конституції України, статтею 12 Земельного 

кодексу України, Податковим кодексом України, пунктом 34 статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 21, 30, 33 (у 

редакції, чинній на момент укладення договору оренди землі) Закону України 

«Про оренду землі», розглянувши звернення Дорош Л.Й.,  

ФОП Коробко О.В., Дядічкіна В.В., Миндри С.М., ТОВ «НОВАГРО-ТЕХ-

СЕРВІС», Шаповалова В.Ю., Кропивницька міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Поновити Дорош Лідії Йосипівні договір оренди земельної ділянки 

шляхом укладення додаткової угоди до договору оренди земельної ділянки  

від 01.04.2015 № 45 (державна реєстрація від 15.02.2016, номер запису про інше 

речове право: 13299480) строком на 5 років по вул. Покровській, 1/73 

загальною площею 0,0141 га (кадастровий № 3510100000:36:290:0011) для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ – В.03.07) (вид 

використання – для розміщення магазину-офісу) за рахунок земель житлової та 

громадської забудови. 

 

2. Поновити фізичній особі-підприємцю Коробко Ользі Вікторівні договір 

оренди землі шляхом укладення додаткової угоди до договору оренди землі від 

20.03.2013 № 17 (державна реєстрація від 31.10.2013, номер запису про інше 

речове право: 3170201) строком на 5 років по вул. Кримській, 76/49 загальною 

площею 0,0024 га (кадастровий № 3510100000:45:377:0006) для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ – В.03.07) (вид використання – 

для розміщення магазину) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

 

3. Поновити Дядічкіну Володимиру Васильовичу та Миндрі Світлані 

Миколаївні договір оренди землі шляхом укладення додаткової угоди до 

договору оренди землі від 10.07.2009 № 153 (державна реєстрація  

від 11.03.2010 № 041039100018) строком на 10 років по вул. Великій 
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Перспективній, 64-б загальною площею 0,0151 га (кадастровий  

№ 3510100000:29:272:0028) для розміщення гаража за рахунок земель житлової 

та громадської забудови. 

 

4. Поновити товариству з обмеженою відповідальністю «НОВАГРО-ТЕХ-

СЕРВІС» договір оренди землі шляхом укладення додаткової угоди до 

договору оренди землі від 05.08.2009 № 177 (державна реєстрація  

від 10.12.2009 № 040939100087) строком на 10 років по вул. Генерала 

Родимцева, 106 загальною площею 0,4850 га (кадастровий  

№ 3510100000:44:344:0035) для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій (код КВЦПЗ – 

J.12.08) (вид використання – для розміщення та обслуговування виробничих 

приміщень) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, 

оборони та іншого призначення. 

 

5. Поновити Шаповалову Віталію Юрійовичу договір оренди землі шляхом 

укладання додаткової угоди до договору оренди землі від 20.04.2010 № 59 

(державна реєстрація від 18.11.2010 № 041039000165) строком на 10 років на 

розі вулиць Юрія Коваленка та Генерала Жадова загальною площею 0,1538 га 

(кадастровий № 3510100000:37:273:0017) для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі (код КВЦПЗ – В.03.07) (вид використання – для розміщення 

газозаправної станції) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення. 

 

6. Зобов’язати фізичних та юридичних осіб у місячний строк з моменту 

прийняття цього рішення звернутися до Кропивницької міської ради для 

укладання додаткових угод до договорів оренди земельних ділянок відповідно 

до норм чинного законодавства. 

 

7. Фізичним та юридичним особам зареєструвати право оренди земельних 

ділянок згідно з чинним законодавством України. 

 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань екології, земельних відносин та комунальної власності та 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

О.Мосіна. 

 

 

 

Міський голова                Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

 

 
Марія Матушек 35 83 55 


