
 

УКРАЇНА 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 07 квітня 2017 року         № 931 
 

Про надання ПП «ПРОМЗБУТСЕРВІС» дозволу  

на розроблення технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення меж земельної ділянки  

на перехресті вулиць Героїв України та Волкова 
 

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34 статті 26                

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 120, 

126, 141 Земельного кодексу України, розглянувши звернення  

ПП «АГРООПТСЕРВІС» та ПП «ПРОМЗБУТСЕРВІС», Кіровоградська 

міська рада  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Припинити договір оренди землі (державна реєстрація від 26.05.2006  

№ 97), укладений між Кіровоградською міською радою та приватним 

підприємством «АГРООПТСЕРВІС» на земельну ділянку на перехресті 

вулиць Героїв Сталінграда та Волкова площею 10500,0 кв. м (1,0500 га) для 

розміщення адміністративно-комерційного комплексу у зв'язку з продажем 

нерухомого майна, розміщеного на земельній ділянці. 

Земельну ділянку площею 1,0500 га на перехресті вулиць Героїв 

Сталінграда та Волкова віднести до земель запасу. 

 Управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища забезпечити виготовлення та видачу угоди про 

припинення договору оренди землі.  

Приватному підприємству «АГРООПТСЕРВІС» передати по акту 

приймання-передачі Кіровоградській міській раді земельну ділянку у стані не 

гіршому порівняно з тим, у якому ділянка була надана в оренду. 

2. Надати приватному підприємству «ПРОМЗБУТСЕРВІС» дозвіл на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в оренду терміном на 25 років на перехресті вулиць Героїв 

України та Волкова (кадастровий номер 3510100000:41:356:0008) загальною 

площею 1,0500 га (у тому числі по угіддях: 1,0500 га - землі під громадською 

забудовою) для розміщення адміністративно-комерційного комплексу за 

рахунок земель житлової та громадської забудови. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Грабенка О.В. 

 

Міський голова          А. Райкович 

 

Шевченко 22 09 49 


