
                                                                                   ПРОЕКТ №3156  
 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від    «___»_______2019  року                                              № _______ 

 

  

Про поновлення договорів  

оренди земельних ділянок 

по місту Кропивницькому 

 

Керуючись статтею 144 Конституції України, Податковим Кодексом 

України, статтями 12 Земельного кодексу України, пунктом 34 статті 26 

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

Закону України «Про оренду землі», Законом України «Про державний 

земельний кадастр», розглянувши звернення ПП “Мідас-Плюс” 

Кіровоградської обласної спілки споживчих товариств, ТОВ “Патрол-

Інтернешнл”, Іскандерової В.В., ФОП Ходюкова В.П., Качаненко Н.В.  

Міська рада міста Кропивницького    

 
В И Р І Ш И Л А: 

1. Поновити приватному підприємству “Мідас-Плюс” договір оренди 

землі від 29.11.2012 № 82 строком на 5 років                                                             

по вул. Завадівській, 10-б (кадастровий № 3510100000:49:427:0003) загальною 

площею 0,0216 га на якій розміщено об'єкт нерухомого майна належний 

заявнику, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для 

розміщення магазину) за рахунок земель житлової та громадської забудови.   

2. Поновити Іскандеровій Вікторії Василівні договір оренди землі від 

31.03.20124 № 33 строком на 5 років  по вул. Яновського, 157 (кадастровий       

№ 3510100000:41:331:0050) загальною площею 0,0079 га на якій розміщено 

об'єкт нерухомого майна належний заявнику для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

3. Поновити Товариству з обмеженою відповідальністю “Патрол-

Інтернешнл” договір оренди землі від 03.04.2009 № 77 строком на 10 років                                                             

по вул. Бєляєва (кадастровий № 3510100000:32:216:0021) загальною площею 



0,0496 га для будівництва та обслуговування будівель ринкової 

інфраструктури  за рахунок земель житлової та громадської забудови.   

4. Поновити Кіровоградській обласній спілці споживчих товариств 

договір оренди землі від 17.11.2009 № 246 строком на 25 років                                                             

по вул. Соборній, 27 (кадастровий № 3510100000:39:324:0078) загальною 

площею 2,4830 га для будівництва та обслуговування будівель ринкової 

інфраструктури (для розміщення Колгоспного ринку)  за рахунок земель 

житлової та громадської забудови.  

5. Поновити Кіровоградській обласній спілці споживчих товариств 

договір оренди землі від 17.11.2009 № 245 строком на 25 років                                                             

по вул. Велика Перспективна, 53 (кадастровий № 3510100000:29:286:0030) 

загальною площею 1,1338 га для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі (для розміщення Центрального ринку) за рахунок земель житлової та 

громадської забудови.  

6. Поновити фізичній особі-підприємцю Ходюкову Валерію Петровичу 

договір оренди землі від 19.01.2009 № 27 строком на 10 років по                          

вул. Волкова, 24-в загальною площею 0,0085 га для розміщення 

комп'ютерного центруза рахунок земель житлової та громадської забудови.  

7. Поновити Качаненко Наталії Вікторівні договір оренди землі                             

від 16.07.2014 № 72 строком на 5 років по вул. Генерала Родимцева (біля 

будинку № 81-а, в напрямку до центра міста) загальною площею 0,0030 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі за рахунок земель житлової 

та громадської забудови. 

8. Поновити Качаненко Наталії Вікторівні договір оренди землі                  

від 16.07.2014 № 71 строком на 5 років по вул. Генерала Родимцева (біля 

перукарні, будинку № 4-а, в напрямку з центра міста) загальною площею 

0,0030 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 

9. Управлінню земельних  відносин  та  охорони навколишнього 

природного середовища забезпечити виготовлення та видачу додаткових угод 

до договорів оренди земельних ділянок.  

10. Юридичним та фізичним особам зареєструвати право оренди 

земельних ділянок згідно з чинним законодавством України. 

11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Мосіна О.В.  

 

 

Міський голова                   А. РАЙКОВИЧ 
 

 

 

Наталія Лупандіна 32 29 74 

 



                                                                                   Доопрацьовано 21.08.2019                      

ПРОЕКТ №3156  

 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
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Кіровоградської обласної спілки споживчих товариств, ТОВ “Патрол-

Інтернешнл”, Іскандерової В.В., ФОП Ходюкова В.П., Качаненко Н.В.  

Міська рада міста Кропивницького    
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