
         
    УКРАЇНА 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

                         П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
          

       Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 30 березня 2012 року          № 1538 
 

Про поновлення договорів  
оренди земельних ділянок 
 

Керуючись статтями 142, 143 Конституції України, пунктом 34         
статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,       
статтею 33 Закону України “Про оренду землі”, статтями 12, 93, 124, 126 
Земельного кодексу України та розглянувши звернення фізичних осіб-
підприємців та громадян, Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А:   
 

1. Поновити фізичній особі-підприємцю Владимирській Ганні 
Михайлівні строком  на 10 років договір оренди земельної ділянки загальною 
площею 0,0143 га – землі, які використовуються в комерційних цілях, по                          
вул. Дзержинського, 57 за рахунок земель житлової та громадської забудови, 
укладений на підставі рішення Кіровоградської міської ради від 28.12.01       
№ 1306 для розміщення спортивно-оздоровчого клубу.  

Встановити розмір орендної плати на рівні 6% від нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки. 

2. Поновити Філіп’євій Марії Семенівні строком  на 5 років договір 
оренди земельної ділянки загальною площею 0,0098 га – землі, які 
використовуються в комерційних цілях, по просп. Правди, 2-г за рахунок 
земель житлової та громадської забудови, укладений на підставі рішення 
Кіровоградської міської ради від 28.12.01 № 1304 для розміщення магазину.  

Встановити розмір орендної плати на рівні 6% від нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки. 

3. Поновити Ткаченку Олександру Васильовичу строком на 5 років 
договір оренди землі загальною площею 0,0024 га – інші землі, які 
використовуються для транспорту та зв’язку, по вул. Мінській (на 
господарчій території житлового будинку № 110) за рахунок земель житлової 
та громадської забудови, укладений на підставі рішення Кіровоградської 
міської ради від 22.05.01 № 948 для розміщення індивідуального гаража. 

4. Поновити фізичній особі-підприємцю Черніцовій Тетяні 
Володимирівні строком на 10 років  договір оренди земельної ділянки            
(з правом суборенди) загальною площею 0,0010 га – землі, які 
використовуються в комерційних цілях, по вул. Бєляєва (біля будинку № 29, 
корп. 1) за рахунок земель житлової та громадської забудови,  укладений на 
підставі рішення Кіровоградської міської ради від 08.12.05 № 1592 під 
розміщення торговельного кіоску. 
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Встановити розмір орендної плати на рівні 6% від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 
5. Поновити фізичній особі-підприємцю Таран Надії Матвіївні строком 

на    5 років  договір оренди земельної ділянки загальною площею 0,0036 га – 
землі, які використовуються в комерційних цілях, по вул. Дворцовій, 38 за 
рахунок земель житлової та громадської забудови, укладений на підставі 
рішення Кіровоградської міської ради від 15.06.04 № 1074 для розміщення 
атракціону "Кімната сміху". 

Встановити розмір орендної плати на рівні 6% від нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки. 

6. Укласти договори оренди земельних ділянок протягом шести місяців 
з дати прийняття рішення. У разі неукладання договорів в зазначений термін 
дане рішення втрачає силу. 

7. Управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища забезпечити роботи по виготовленню та видачі 
договорів оренди земельних ділянок. 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань архітектури, будівництва, регулювання 
земельних відносин та реклами та першого заступника міського голови 
Дзядуха В.О. 
 
 
Міський голова         О.Саінсус 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гоувар 
22-09-49 


