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КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ  

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від «____» ____________ 2021 року                 № ______ 

 

Про затвердження Міську О.Л. проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки шляхом зміни цільового призначення  

по вул. Заміській, 4 
 

Керуючись статтею 144 Конституції України, статтями 12, 122, 123, 124, 

186 Земельного кодексу України, пунктом 34 статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», вимогами законів України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель 

державної та комунальної власності», «Про оренду землі», «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», розглянувши 

заяву Міська О.Л. та проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

Кропивницька міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Поновити Міську Олегу Леонідовичу договір оренди землі шляхом 

укладення додаткової угоди до договору оренди землі від 21.04.2011 № 59 

(державна реєстрація від 24.06.2011, № 351010004000174) строком на  

10 років по вул. Заміській, 4 загальною площею 0,7037 га (кадастровий  

№ 3510100000:19:116:0010) для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості (вид використання – для 

розміщення комплексу будівель) за рахунок земель промисловості, 

транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

 

2. Зобов’язати Міська Олега Леонідовича у місячний строк з моменту 

прийняття цього рішення звернутися до Кропивницької міської ради для 

укладання додаткової угоди до договору оренди землі відповідно до норм 

чинного законодавства. 

 

3. Затвердити Міську Олегу Леонідовичу проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового призначення  

по вул. Заміській, 4 загальною площею 0,7037 га (кадастровий  

№ 3510100000:19:116:0010). 
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4. Змінити цільове призначення земельної ділянки по  

вул. Промисловій, 11 загальною площею 0,7037 га (кадастровий  

№ 3510100000:19:116:0010), що перебуває в орендному користуванні Міська 

Олега Леонідовича, з «J.11.02 – для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості» на «J.11.04 – для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої 

води, збирання, очищення та розподілення води)». 

 

5. Внести відповідні зміни до договору оренди землі від 21.04.2011 № 59. 

 

6. Управлінню земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища забезпечити виготовлення та видачу додаткової угоди до договору 

оренди землі. 

 

7. Міську Олегу Леонідовичу зареєструвати додаткову угоду до договору 

оренди землі відповідно до чинного законодавства України. 

 

8. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Марія Матушек 35 83 55 





 


