
          
УКРАЇНА                             

 
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
ДЕСЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
від 27 жовтня 2011 року                 № 995 
 
Про поновлення договорів  
оренди земельних ділянок 
 

Керуючись статтями 142, 143 Конституції України, пунктом 34                 
статті 26 розділу ІІ 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 юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадян, Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Поновити Чижевській Олесі Миколаївні строком на 5 років договір 
оренди земельної ділянки загальною площею 0,0020 га – землі, які 
використовуються в комерційних цілях, по пров. Фортечному (біля 
муніципального ринку “Шахтарський”) за рахунок земель житлової та 
громадської забудови, укладений на підставі рішення Кіровоградської 
міської ради  від 28.02.06 № 1754 для розміщення торговельного павільйону.  

Встановити розмір орендної плати на рівні 6%. 
2. Поновити Кіровоградському обласному краєзнавчому музею 

строком на  5 років договір оренди земельної ділянки загальною площею  
0,0070 га – землі громадського призначення, по вул. Карла Маркса, 31/36 за 
рахунок земель житлової та громадської забудови, укладений на підставі 
рішення Кіровоградської міської ради від 04.11.03 № 483 для розміщення 
наукового відділу. 

3. Поновити Григоряну Льву Борисовичу строком на 5 років договір 
оренди земельної ділянки загальною площею  0,0069 га – землі, які 
використовуються в комерційних цілях, по вул. 50 років Жовтня, 23/34 за 
рахунок земель житлової   та громадської забудови, укладений на підставі 
рішення Кіровоградської міської ради від 09.07.04 № 1105 для розміщення 
магазину. 

Встановити розмір орендної плати на рівні 6%. 
4. Поновити фізичній особі-підприємцю Дефоржу Володимиру 

Валерійовичу строком на 25 років договір оренди земельної                          
ділянки загальною площею  0,52 га – землі промисловості, по                        
пров. Новоселівському, 3-г за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, укладений на підставі 
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рішення Кіровоградської міської    ради від 28.02.06 № 1754 для     
розміщення виробничої бази. 

Встановити розмір орендної плати на рівні 3%. 
5. Поновити Вітряченку Леоніду Борисовичу строком на 10 років 

договір оренди земельної ділянки загальною площею  0,0030 га – землі, які 
використовуються в комерційних цілях, на розі вулиць 50 років Жовтня та 
Глинки за рахунок земель житлової та громадської забудови, укладений на 
підставі рішення Кіровоградської міської ради від 28.12.01 № 1304 для 
розміщення торговельного павільйону. 

6. Поновити Вітряченку Леоніду Борисовичу строком на 10 років 
договір оренди земельної ділянки загальною площею  0,0030 га – землі, які 
використовуються в комерційних цілях, по вул. Карла Маркса (на зупинці 
громадського транспорту “Спортивна школа”) за рахунок земель житлової та 
громадської забудови, укладений на підставі рішення Кіровоградської 
міської ради від 17.10.01 № 1201 для розміщення торговельного павільйону із 
зупиночним навісом. 

7. Поновити Дяденко Катерині Олексіївні строком на 5 років договір 
оренди земельної ділянки загальною площею  0,0035 га – землі, які 
використовуються в комерційних цілях, по вул. Генерала Жадова (біля 
будинку по вул. Героїв Сталінграда, 26) за рахунок земель житлової та 
громадської забудови, укладений на підставі рішення Кіровоградської 
міської ради від 04.07.06 № 48 для розміщення торговельного павільйону. 

Встановити розмір орендної плати на рівні 3%. 
8. Поновити фізичній особі-підприємцю Горбу Сергію Івановичу 

строком на 5 років договір оренди земельної ділянки загальною площею  
1,5019 га – землі, які використовуються в комерційних цілях, по                  
вул. Мурманській, 3-а за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення, укладений на підставі рішення 
Кіровоградської міської ради від 04.07.06 № 48 для розміщення стоянки 
(паркінгу) для вантажних автомобілів. 

Встановити розмір орендної плати на рівні 3%. 
9. Поновити фізичній особі-підприємцю Бєдову Віктору 

Володимировичу строком на 5 років договір оренди земельної ділянки 
загальною  площею 0,0028 га – землі, які використовуються в комерційних 
цілях, по  просп. Правди (біля будинку № 14/22) за рахунок земель житлової 
та громадської забудови, укладений на підставі рішення Кіровоградської 
міської ради  від 08.12.05 № 1597 для розміщення торговельного кіоску. 

10. Поновити приватному підприємству приватній виробничій фірмі 
“АЦИНУС” строком на 25 років договір оренди земельної ділянки загальною 
площею  0,0185 га – землі, які використовуються в комерційних цілях, по         
вул. Куроп’ятникова, 2-а за рахунок земель житлової та громадської 
забудови, укладений на підставі рішення Кіровоградської міської ради         
від 22.05.01 № 946 для розміщення аптеки. 

Встановити розмір орендної плати на рівні 3%. 
11. Поновити Масаликіну Анатолію Івановичу строком на 5 років 

договір оренди земельної ділянки загальною площею  0,0032 га – землі, які 
використовуються в комерційних цілях, по вул. Жовтневої революції, 33 за 
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рахунок земель житлової та громадської забудови, укладений на 
підставі рішення Кіровоградської міської ради від 08.12.05 № 1596 для 
розміщення магазину. 

Встановити розмір орендної плати на рівні 6%. 
12. Поновити відкритому акціонерному товариству “Паляниця” 

строком на 15 років договір оренди земельної ділянки загальною площею      
0,0020 га – землі, які використовуються в комерційних цілях, на                   
розі просп. Комуністичного та вул. Володарського за рахунок земель 
житлової та громадської забудови, укладений на підставі рішення 
Кіровоградської міської ради від 28.09.04 № 1223 для розміщення 
торговельного кіоску. 

Встановити розмір орендної плати на рівні 3%. 
13. Поновити фізичній особі-підприємцю Самковій Наталії Юріївні 

строком на 5 років договір оренди земельної ділянки загальною площею 
70,00 кв. м – землі, які використовуються в комерційних цілях, по               
вул. Добровольського, 13-б за рахунок земель житлової та громадської 
забудови, укладений на підставі рішення Кіровоградської міської ради        
від  08.12.05 № 1597 для розміщення бару “Оболонь”. 

Встановити розмір орендної плати на рівні 6%. 
14. Поновити приватній виробничо-сервісній фірмі “ТІМЕКС-86” 

строком на 25 років договір оренди земельної ділянки загальною площею 
0,2286 га – землі, які використовуються в комерційних цілях, по                  
вул. Виставочній, 13 (довідка з управління містобудування та архітектури   
від 07.10.08 № 5824 про зміну поштової адреси) за рахунок земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення, укладений на підставі рішення Кіровоградської міської ради      
від 27.12.05  № 1632 для розміщення складських приміщень. 

Встановити розмір орендної плати на рівні 3%. 
15. Поновити приватному підприємству “Автоімпекс” строком             

на 25 років договір оренди земельної ділянки загальною площею 0,1268 га – 
землі, які використовуються в комерційних цілях, по вул. Виставочній, 11 
(довідка з управління містобудування та архітектури від 19.08.11 № 3543 про 
зміну поштової адреси) за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, укладений на підставі 
рішення Кіровоградської міської ради від  27.12.05 № 1632 для розміщення 
складських приміщень. 

Встановити розмір орендної плати на рівні 3%. 
16. Поновити Дем’янчуку Володимиру Володимировичу строком         

на  10 років договір оренди земельної ділянки загальною площею 0,0070 га – 
землі, які використовуються в комерційних цілях, по вул. Карла Маркса, 22/5 
за рахунок земель житлової та громадської забудови, укладений на підставі 
рішення Кіровоградської міської ради від 22.05.01 № 946 під розміщення 
магазину. 

Встановити розмір орендної плати на рівні 6%. 
17.Поновити Поповій Інні Олександрівні строком на 1 рік договір 

оренди земельної ділянки загальною площею 0,001 га – землі, які 
використовуються в комерційних цілях, по просп. Університетському (біля 
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центрального входу до обласної лікарні) за рахунок земель житлової 
та громадської забудови, укладений на підставі рішення Кіровоградської 
міської ради від 04.07.06 № 48 для розміщення книжкового магазину. 

Встановити розмір орендної плати на рівні 3%. 
18. Поновити  фізичній особі-підприємцю Бойку Олександру 

Олександровичу строком на 5 років договір оренди земельної ділянки 
загальною площею 0,0010 га – землі, які використовуються в комерційних 
цілях, по вул. Кільцевій (біля районної лікарні) за рахунок земель житлової 
та громадської забудови, укладений на підставі рішення Кіровоградської 
міської ради від  08.12.05 № 1596 для розміщення торговельного кіоску. 

19.  Поновити фізичній особі-підприємцю Пономарьовій Марині 
Віталіївні строком на 5 років договір оренди земельної ділянки загальною 
площею  0,0073 га – землі, які використовуються в комерційних цілях, по 
вул. Карла Маркса, 25/34 за рахунок земель житлової та громадської 
забудови, укладений на підставі рішення Кіровоградської міської ради         
від  21.08.01 № 1134 для розміщення магазину. 

Встановити розмір орендної плати на рівні 6%. 
20. Укласти договори оренди земельних ділянок протягом шести 

місяців з дати прийняття рішення. У разі неукладання договорів в зазначений 
термін дане рішення втрачає силу. 

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

22. 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 


