
      УКРАЇНА 
 

  КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ДВАДЦЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 16 жовтня 2012 року           № 2004 
 

Про продаж Бродському О.А. земельної  
ділянки по вул. Гоголя (у дворі житлового 
будинку № 91/46) 
 

Керуючись статтями 142, 143 Конституції України, пунктом 34           
статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,     
статтями 127, 128 Земельного кодексу України, розглянувши матеріали по 
оцінці та підготовці до продажу земельної ділянки, звернення                    
ТОВ СУНП “Омега плюс” про припинення договору оренди земельної 
ділянки  від  21.08.2012, Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 24 квітня 
2012 року № 1575 “Про надання дозволу на проведення експертної грошової 
оцінки земельної ділянки по вул. Гоголя (у дворі житлового будинку             
№ 91/46)”, а саме пункт 1 доповнити наступними словами  “та надати дозвіл 
на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки”. 

2. Припинити товариству з обмеженою відповідальністю спільному 
українсько-німецькому підприємству “ОМЕГА ПЛЮС” шляхом розірвання 
договір оренди земельної ділянки (державна реєстрація від 02.07.2009  за      
№ 040938700028) площею 45,23 кв. м по вул. Гоголя (у дворі житлового 
будинку № 91/45), укладений на підставі рішення Кіровоградської міської 
ради від 16.09.2008 № 1170 для розміщення магазину на підставі протоколу 
зборів засновників від 01.12.2011 № 9. 

3. Затвердити ціну продажу земельної ділянки по вул. Гоголя (у дворі 
житлового будинку № 91/46) в розмірі 25752,88 грн. (двадцять п’ять тисяч  
сімсот п’ятдесят дві гривні  88 коп.). 

4. Продати у власність Бродському Олександру Абрамовичу земельну 
ділянку несільськогосподарського призначення площею 45,23 кв. м - землі, 
які використовуються в комерційних цілях, розташовану по вул. Гоголя (у 
дворі житлового будинку № 91/46) для розміщення магазину за рахунок 
земель житлової та громадської забудови. 

5. Укласти договір купівлі-продажу земельної ділянки протягом двох 
місяців з моменту прийняття рішення. У разі неукладання договору купівлі-
продажу в зазначений термін дане рішення втрачає силу. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань архітектури, будівництва та регулювання 
земельних відносин та першого заступника міського голови Дзядуха В.О. 
 
 

Міський голова         О.Саінсус 
 
Гоувар 22 09 49 


