
 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ТРЕТЯ СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

 Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 25 березня 2021 року                             № 296 
 

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 ТОВ «Червонозорівський»,  

ПрАТ «К-АВТОТРАНС», ТДВ «М’ясокомбінат «Ятрань», Пелих Н.М.,  

ТОВ «Альянс-Трейдинг», Кропивницька міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Поновити товариству з обмеженою відповідальністю 

«Червонозорівський» договір оренди землі шляхом укладення додаткової угоди 

до договору оренди землі від 30.08.2010 № 205 (державна реєстрація від 

15.03.2011 № 351010004000028) строком на 10 років по вул. Варшавській, 2-м 

загальною площею 0,0547 га (кадастровий № 3510100000:14:102:0015) для 

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

використання – для розміщення магазину) за рахунок земель житлової та 

громадської забудови. 

Встановити розмір орендної плати на рівні 6 % від нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки. 
 

2. Поновити приватному акціонерному товариству «К-АВТОТРАНС» 

договір оренди землі шляхом укладення додаткової угоди до договору оренди 

землі від 11.04.2006 № 148 (державна реєстрація від 30.05.2006 № 106) строком 

на 10 років по вул. Героїв України, 22-а загальною площею 0,0900 га 

(кадастровий № 3510100000:37:329:0039) для будівництва та обслуговування 

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

пункту по прийому автошин в наварку) за рахунок земель промисловості, 

транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 
 

3. Поновити товариству з додатковою відповідальністю «М’ясокомбінат 

«Ятрань» договір оренди землі шляхом укладення додаткової угоди до 

договору оренди землі від 28.10.2010 № 254 (державна реєстрація  
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від 25.02.2011 № 351010004000020) строком на 49 років по вул. Василя 

Нікітіна, 15, корп. 1 загальною площею 0,0357 га (кадастровий  

№ 3510100000:14:102:0016) для будівництва та обслуговування будівель 

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

за рахунок земель житлової та громадської забудови. 
 

4. Поновити Пелих Наталії Михайлівні договір оренди земельної ділянки 

шляхом укладання додаткової угоди до договору оренди земельної ділянки від 

06.09.2001 № 468 (державна реєстрація від 19.09.2001 № 217) строком  

на 5 років по вул. Героїв України (біля житлового будинку № 26) загальною 

площею 0,0030 га (кадастровий № 3510100000:37:335:0085) для будівництва та 

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

для розміщення торговельного павільйону) за рахунок земель житлової та 

громадської забудови. 
 

5. Поновити товариству з обмеженою відповідальністю «Альянс-

Трейдинг» договір оренди землі шляхом укладення додаткової угоди до 

договору оренди землі від 22.03.2011 № 39 (державна реєстрація від 14.04.2011 

№ 351010004000101) строком на 49 років по вул. Руслана Слободянюка, 170-г 

загальною площею 0,0683 га (кадастровий № 3510100000:18:170:0041) для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості  

(код КВЦПЗ – J.11.02) (вид використання – для розміщення виробничої бази) за 

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

іншого призначення. 
 

6. Поновити товариству з обмеженою відповідальністю «Альянс-

Трейдинг» договір оренди землі шляхом укладення додаткової угоди до 

договору оренди землі від 22.03.2011 № 42 (державна реєстрація від 14.04.2011 

№ 351010004000099) строком на 49 років по вул. Руслана Слободянюка, 170-в 

загальною площею 0,1286 га (кадастровий № 3510100000:18:170:0038) для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості  

(код КВЦПЗ – J.11.02) (вид використання – для розміщення виробничої бази) за 

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

іншого призначення. 
 

7. Поновити товариству з обмеженою відповідальністю «Альянс-

Трейдинг» договір оренди землі шляхом укладення додаткової угоди до 

договору оренди землі від 22.03.2011 № 41 (державна реєстрація від 14.04.2011 

№ 351010004000102) строком на 49 років по вул. Руслана Слободянюка, 170-е 

загальною площею 0,1479 га (кадастровий № 3510100000:18:170:0039) для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості  

(код КВЦПЗ – J.11.02) (вид використання – для розміщення виробничої бази) за 

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

іншого призначення. 
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8. Поновити товариству з обмеженою відповідальністю «Альянс-

Трейдинг» договір оренди землі шляхом укладення додаткової угоди до 

договору оренди землі від 22.03.2011 № 40 (державна реєстрація від 14.04.2011 

№ 351010004000100) строком на 49 років по вул. Руслана Слободянюка, 170-д 

загальною площею 0,5534 га (кадастровий № 3510100000:18:170:0040) для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості  

(код КВЦПЗ – J.11.02) (вид використання – для розміщення виробничої бази) за 

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

іншого призначення. 
 

9. 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. 
 

10 Фізичним та юридичним особам зареєструвати право оренди земельних 

ділянок згідно з чинним законодавством України. 
 

11. 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 


