
 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

 

П'ЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 08 липня 2021 року                                                                          № 671 

 

Про поновлення ПрАТ «Кіровоградобленерго»  

договорів оренди землі 
 

Керуючись статтею 144 Конституції України, cтаттею 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 укладання договорів оренди землі) Закону України «Про 
оренду землі», розглянувши звернення ПрАТ «Кіровоградобленерго», 

враховуючи належне виконання орендарем умов договорів оренди землі та 
знаходження на земельних ділянках об'єктів нерухомого майна, Кропивницька 
міська рада 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Поновити приватному акціонерному товариству «Кіровоградобленерго» 

договір оренди землі шляхом укладання додаткової угоди до договору оренди 
землі від 07.04.2011 № 52 (державна реєстрація від 14.04.2011, 

№ 351010004000098) строком на 10 років на перехресті вулиць Мечникова та 
Олеся Гончара загальною площею 0,0038 га (кадастровий 

№ 3510100000:45:394:0028) для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, 
установ і організацій (КВЦПЗ – J.14.01) (вид використання – для розміщення 

КТП-10/0,4 кВ № 187) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв'язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення. 

Встановити розмір орендної плати на рівні 8 % від нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки. 

 

2. Поновити приватному акціонерному товариству «Кіровоградобленерго» 
договір оренди землі шляхом укладання додаткової угоди до договору оренди 
землі від 07.04.2011 № 53 (державна реєстрація від 14.04.2011, 
№ 351010004000096) строком на 10 років на перехресті пров. Соснового  

та вул. Герцена загальною площею 0,0038 га (кадастровий 

№ 3510100000:45:402:0018) для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, 
установ і організацій (КВЦПЗ – J.14.01) (вид використання – для розміщення 

 

 



 

2 

  

КТП-10/0,4 кВ № 717) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв'язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення. 

Встановити розмір орендної плати на рівні 8% від нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки. 

          3. Поновити приватному акціонерному товариству «Кіровоградобленерго» 
договір оренди землі шляхом укладання додаткової угоди до договору оренди 
землі від 07.04.2011 № 51 (державна реєстрація від 14.04.2011, 
№ 351010004000097) строком на 10 років по вул. Мінській (напроти житлового 
будинку № 16) загальною площею 0,0038 га (кадастровий 

№ 3510100000:02:002:0230) для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, 
установ і організацій (КВЦПЗ – J.14.01) (вид використання – для розміщення 
КТП-10/0,4 кВ № 718) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв'язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення. 

Встановити розмір орендної плати на рівні 8% від нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки. 

 

 4. Зобов'язати приватне акціонерне товариство «Кіровоградобленерго» у 
місячний строк з моменту прийняття цього рішення звернутися 

до Кропивницької міської ради для укладання додаткових угод до договорів 
оренди землі відповідно до норм чинного законодавства.  

 

 5. Приватному акціонерному товариству «Кіровоградобленерго» у 
двомісячний строк після підписання додаткових угод внести відповідні зміни до 
зареєстрованого права оренди земельних ділянок. 

 

 6. У разі неукладання договору оренди земельної ділянки протягом трьох 
місяців з дати прийняття цього рішення Кропивницькою міською радою 
нараховуються збитки у розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки.  
 

          7. 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 
 

 

 

 

 

Вікторія Давиборщ 35 83 55 


