
ПРОЄКТ № 4181 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

 СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від «___» _____________ 2020 року      № _____ 

 

Про поновлення  

ТДВ «М’ясокомбінат «Ятрань»  

договорів оренди землі 

по місту Кропивницькому 

 

Керуючись статтею 144 Конституції України, Податковим Кодексом 

України, статтею 12 Земельного кодексу України, пунктом 34 статті 26 Закону 

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

України «Про оренду землі», розглянувши звернення ТДВ «М’ясокомбінат 

«Ятрань», Міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Поновити товариству з додатковою відповідальністю «М’ясокомбінат 

«Ятрань» договір оренди землі від 28.05.2010 № 106 (державна реєстрація від 

26.08.2010 № 041039100075) строком на 10 років по вул. Полтавській  

(біля будинку № 81) загальною площею 0,0030 га (кадастровий  

№ 3510100000:25:156:0045) для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі (КВЦПЗ – В.03.07) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

2. Поновити товариству з додатковою відповідальністю «М’ясокомбінат 

«Ятрань» договір оренди землі від 28.05.2010 № 105 (державна реєстрація від 

26.08.2010 № 041039100074) строком на 10 років по вул. Полтавській  

(біля будинку № 28/1) загальною площею 0,0186 га (кадастровий  

№ 3510100000:20:135:0035) для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі (КВЦПЗ – В.03.07) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови. 

3. Поновити товариству з додатковою відповідальністю «М’ясокомбінат 

«Ятрань» договір оренди землі від 15.06.2010 № 129 (державна реєстрація від 

17.09.2010 № 041039000120) строком на 10 років по вул. Євгена Тельнова  

(біля муніципального ринку «Черемушки» на зупинці міського транспорту) 

загальною площею 0,0030 га (кадастровий № 3510100000:34:280:0047) для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (КВЦПЗ – В.03.07) за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 



2 

 

4. Управлінню земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища забезпечити виготовлення та видачу додаткових угод до договорів 

оренди земельних ділянок. 

5. Товариству з додатковою відповідальністю «М’ясокомбінат «Ятрань» 

зареєструвати право оренди земельних ділянок згідно з чинним законодавством 

України. 

6. Контроль за виконанням цього 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 

О.Мосіна. 

 

 

 

Міський голова                Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Марія Матушек 35 83 55 


