
        
      УКРАЇНА 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 04 липня 2013 року               № 2422 
 

Про поновлення договорів  
оренди земельних ділянок 
 

Керуючись статтями 142, 143 Конституції України, пунктом 34      
статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,       
статтями 21, 33 Закону України “Про оренду землі”, статтями 12, 122 
Земельного кодексу України, враховуючи вимоги Закону України “Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування 
земель державної та комунальної власності”, згідно з якими землі державної 
та комунальної власності вважаються розмежованими, Законів України “Про 
державний земельний кадастр”, “Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень” та розглянувши звернення фізичних та 
юридичних осіб, Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Поновити Дончевському Віктору Івановичу строком на 5 років 
договір оренди земельної ділянки  (кадастровий № 3510100000:28:195:0001) 
загальною площею 0,0092 га – землі, які використовуються в комерційних 
цілях, по вул. Великій Перспективній, 7 за рахунок земель житлової та 
громадської забудови, укладений на підставі рішення Кіровоградської 
міської ради від 03.12.2002  № 268 для розміщення магазину. 

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

2. Поновити товариству з обмеженою відповідальністю “ЗАДОР” 
строком на 5 років договір оренди земельної ділянки (кадастровий               
№ 3510100000:42:354:0001) загальною площею 0,0075 га – землі, які 
використовуються в комерційних цілях, по вул. Генерала Родимцева, 4-а, за 
рахунок земель житлової та громадської забудови, укладений на підставі 
рішення Кіровоградської міської ради від 24.02.2011 № 250 для розміщення 
перукарні. 

Встановити розмір орендної плати на рівні 5% від нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки. 

3. Поновити Баракаєву Ігорю Вікторовичу строком на 5 років  договір 
оренди земельної ділянки (кадастровий № 35100000:06:063:0001) загальною 
площею 0,0093 га – землі,  які  використовуються   в   комерційних  цілях,  по     
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вул. Добровольського, 20 за рахунок земель житлової та громадської 
забудови, укладений на підставі рішення Кіровоградської міської ради           
від 26.11.2002   № 195 для розміщення магазину та фотостудії. 

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

4. Поновити фізичній особі-підприємцю Самиляк Сергію Петровичу 
строком на 20 років договір оренди земельної ділянки (кадастровий               
№ 35100000:29:255:0002) загальною площею 0,122 га - землі, які 
використовуються в комерційних цілях, по вул. Декабристів, 24/56 за 
рахунок земель житлової та громадської забудови, укладений на підставі 
рішення Кіровоградської міської ради від 26.11.2002  № 196 для розміщення 
магазину з офісом. 

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

5. Продовжити Артишковій Ларисі Іванівні строком на 5 років договір 
оренди земельної ділянки (кадастровий № 3510100000:35:318:0002) 
загальною площею 1,694 га – землі промисловості, по вул. Генерала 
Родимцева, 87-в за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення, укладений на підставі рішення 
Кіровоградської міської ради від 28.12.2007 № 405 для розміщення 
виробничої бази. 

Встановити розмір орендної плати на рівні 3% від нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки. 

6. Продовжити виробничо-комерційній фірмі у формі товариства з 
обмеженою відповідальністю “МАКБО-94” строком на 5 років договір 
оренди земельної ділянки (кадастровий № 3510100000:06:063:0017) 
загальною площею 0,1137 га – інші землі, які використовуються для 
транспорту та зв’язку, по вул. Добровольського, 6-б за рахунок земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення, укладений на підставі рішення Кіровоградської міської ради   
від 28.12.2007 № 405 для розміщення господарського двору з гаражними 
будівлями. 

Встановити розмір орендної плати на рівні 3% від нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки.                                               

7. Поновити колективному підприємству “МОТОРСПОРТ” строком на 
5 років договір оренди земельної ділянки (кадастровий                                     
№ 3510100000:34:303:0008) загальною площею 0,2143 га – землі змішаного 
використання, по вул. Академіка Корольова, 20/23 за рахунок земель 
житлової та громадської забудови, укладений на підставі рішення 
Кіровоградської міської ради від 08.12.2005   № 1590 для розміщення 
спортивно-технічного підприємства. 

Встановити розмір орендної плати на рівні 3% від нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки.                                               
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8. Поновити приватному акціонерному товариству “Українська 

пожежно-страхова компанія” строком на 5 років договір оренди         
земельної ділянки (кадастровий № 3510100000:36:284:0001) загальною                 
площею 0,0212 га – землі, які використовуються в комерційних цілях, по    
вул. Арсенія Тарковського, 68, за рахунок земель житлової та громадської 
забудови, укладений на підставі рішення Кіровоградської міської ради         
від 26.11.2002   № 197 для розміщення офісу. 

Встановити розмір орендної плати на рівні 5% від нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки.  

9. Поновити Матвієнку Василю Васильовичу строком на 5 років 
договір оренди земельної ділянки (кадастровий № 3510100000:34:280:0003) 
загальною площею 0,0056 га – землі, які використовуються в комерційних 
цілях, по просп. Правди, 2, корп. 1 за рахунок земель житлової та громадської 
забудови, укладений на підставі рішення Кіровоградської міської ради          
від 26.11.2002 № 195 для розміщення перукарні. 

Встановити розмір орендної плати на рівні 5% від нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки.  

10.  Продовжити Коцці Марціо строком на 2 роки договір оренди 
земельної ділянки (кадастровий № 3510100000:39:325:0047) загальною 
площею 0,0742 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови, по     
вул. Зої Космодем’янської, 11 за рахунок земель житлової та громадської 
забудови, укладений на підставі рішення Кіровоградської міської ради         
від 28.04.2011 № 539 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

Встановити розмір орендної плати на рівні 3% від нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки.  

11. Продовжити приватному підприємству “Бур-Сервіс” строком          
на 5 років договір оренди земельної ділянки (кадастровий                            
№ 35101000000:50:420:0003) загальною площею 0,3411 га – землі 
промисловості, по вул. Нижній П’ятихатській за рахунок земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення, укладений на підставі рішення Кіровоградської міської ради     
від 02.06.2008 № 539 для розміщення виробничих приміщень. 

12. Поновити приватному акціонерному товариству “СТРАХОВА 
ГРУПА “ТАС” строком на 5 років договір оренди земельної ділянки 
(кадастровий №  3510100000:23:141:0053) загальною площею 0,0087 га – 
землі, які використовуються в комерційних цілях, по вул. Жовтневої 
революції, 24 за рахунок земель житлової та громадської забудови, 
укладений на підставі рішення Кіровоградської міської ради від 28.03.2008   
№ 508 для розміщення адміністративних приміщень. 

Встановити розмір орендної плати на рівні 5% від нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки.  

13. Поновити приватному акціонерному товариству “СТРАХОВА 
ГРУПА  “ТАС”   строком   на  5  років  договір    оренди   земельної    ділянки  



4 
 (кадастровий №  3510100000:23:141:0051) загальною площею 0,0056 га - 
землі, які використовуються в комерційних цілях, по вул. Жовтневої 
революції, 24 за рахунок земель житлової та громадської забудови, 
укладений на підставі рішення Кіровоградської міської ради від 28.03.2008   
№ 508 для розміщення адміністративних приміщень. 

Встановити розмір орендної плати на рівні 5% від нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки.  

14. Зареєструвати право оренди земельних ділянок протягом шести 
місяців з дати прийняття рішення.  

15. У випадку невиконання пункту 14 дане рішення втрачає чинність. 
16. Управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища забезпечити виготовлення та видачу договорів 
оренди земельних ділянок. 

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


