
УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ТРИДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 29 січня 2014 року            № 2854 
 
Про припинення права постійного 
користування та розірвання договорів  
оренди земельних ділянок 

 
Керуючись статтями 142, 143 Конституції України, пунктом 34          

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,           
статтями 12, 141 Земельного кодексу України, статтею 4 Закону України 
«Про оренду державного та комунального майна», розглянувши звернення 
юридичних та фізичних осіб, Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 1. Припинити Геологорозвідувальній експедиції № 37 державного  
геологічного підприємства «Кіровгеологія» право постійного користування 
частиною земельної ділянки загальною площею 1,6 га в селищі Гірничому, 
надане на підставі рішення Кіровоградської міської ради                                         
від 23.12.1998 № 154 для розміщення адміністративного будинку, промзони 
та гуртожитку на 216 місць в селищі Гірничому, за його згодою. 
 Земельну ділянку площею 1,6 га в селищі Гірничому віднести до 
забудованих земель житлової та громадської забудови, не наданих у 
власність  або користування. 

2. Припинити Шиян Віктору Івановичу шляхом розірвання договір 
оренди земельної ділянки (кадастровий № 3510100000:28:189:0022) площею 
402,79 кв. м по вул. Карла Маркса, 10, укладений на підставі рішення 
Кіровоградської міської ради від 28.12.2007 № 405 для розміщення кафе, у 
зв’язку з договором дарування нерухомого майна, розміщеного на земельній 
ділянці. 
 Земельну ділянку площею 0,0403 га по вул. Великій Перспективній, 10 
віднести до забудованих земель житлової та громадської забудови, не 
наданих у власність або користування. 

3. Припинити приватному підприємству «П-Медея» шляхом розірвання 
договір оренди земельної ділянки (кадастровий № 3510100000:37:309:0063) 
площею 0,0056 га по вул. Волкова, 28, корп. 1, укладений на підставі рішення 
Кіровоградської міської ради від 02.02.2012 № 1272 для розміщення 
перукарні, у зв’язку з договором купівлі-продажу нерухомого майна, 
розміщеного на земельній ділянці. 
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 Земельну ділянку площею 0,0056 га по вул. Волкова, 28, корп. 1 
віднести до забудованих земель житлової та громадської забудови, не 
наданих у власність або користування. 

4. Припинити товариству з обмеженою відповідальністю                      
«АТБ-торгстрой» шляхом розірвання договір оренди земельної ділянки 
(кадастровий № 3510100000:32:274:0014) площею 0,0601 га по                         
просп. Правди, 11/31, укладений на підставі рішення Кіровоградської міської 
ради від 15.06.2004 № 1059 для розміщення магазину, у зв’язку з договором 
купівлі-продажу нерухомого майна, розміщеного на земельній ділянці. 
 Земельну ділянку площею 0,0601 га по просп. Правди, 11/31 віднести 
до забудованих земель житлової та громадської забудови, не наданих у 
власність або користування. 
 5. Припинити товариству з обмеженою відповідальністю «КАРМ» 
шляхом розірвання договір оренди земельної ділянки (кадастровий                    
№ 3510100000:29:272:0035) площею 143,58 кв. м по вул. Преображенській, 8, 
укладений на підставі рішення Кіровоградської міської ради                                  
від 24.02.2011 № 250 для розміщення офісу, у зв’язку з договором купівлі-
продажу нерухомого майна, розміщеного на земельній ділянці. 
 Земельну ділянку площею 0,0144 га по вул. Преображенській, 8 
віднести до забудованих земель житлової та громадської забудови, не 
наданих у власність або користування. 

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 Каніщева В.М. 
 
 
 
Міський голова           О.Саінсус 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гавриленко 22 09 49 


