
УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 24  квітня 2012 року        № 1685 
 

Про припинення договорів  
оренди земельних ділянок 
 

Керуючись статтями 142, 143 Конституції України, пунктом 34           
статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,            
статтею 50 Закону України “Про землеустрій”, статтею 12 Земельного 
кодексу України, розглянувши звернення громадян та юридичних осіб, 
Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Припинити фізичній особі-підприємцю Овдію Івану 
Олександровичу договір оренди земельної ділянки площею 0,0040 га по    
вул. Жовтневої революції (біля “Ексімбанку”), укладений на підставі рішення 
Кіровоградської міської ради від 22.04.09 № 1968  для реконструкції зупинки 
міського транспорту з обладнанням торговельного павільйону, у зв’язку з 
укладенням нового договору. 
 2. Припинити Українському державному підприємству поштового 
зв’язку “Укрпошта” шляхом розірвання договір оренди земельної ділянки 
площею 6,0 кв. м по вул. Генерала Жадова (біля будинку № 27), укладений на 
підставі рішення Кіровоградської міської ради від 04.07.06 № 49 для 
розміщення кіоску по реалізації друкованої продукції. 
 3. Припинити товариству з обмеженою відповідальністю науково-
виробничій фірмі “Екоцентр” право постійного користування землею 
площею 9999,9 кв.м по вул. Аджамській, надане на підставі рішення 
Кіровоградської міської ради від 17.09.99 № 334 для розміщення 
підприємства по переробці промислових відходів, у зв’язку з переходом на 
орендні відносини. 
 4. Припинити відкритому акціонерному товариству “Укртелеком” 
право оренди на частину земельної ділянки площею 0,0057 га по                 
вул. Полтавській, 81, яка передана на підставі рішення Кіровоградської 
міської ради від 28.12.07 № 405 для розміщення відділення “Телекомсервіс” 
Кіровоградської філії ВАТ “Укртелеком”, у зв’язку з договором купівлі-
продажу частини нерухомого майна. 
 Решту земельної ділянки площею 0,0220 га по вул. Полтавській, 81 
залишити в оренді без зміни умов надання. 

5. 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 


