
                            
 
 
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 30 березня 2012 року        № 1539 
 

Про розірвання договорів  
оренди земельних ділянок та 
припинення права постійного 
користування земельною ділянкою 

 

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

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Припинити Руденку Денису Петровичу договір оренди земельної 
ділянки (державна реєстрація від 01.08.11 за № 354010004000206) площею 
92,65 кв. м по вул. Шевченка, 29/29, укладений на підставі рішення 
Кіровоградської міської ради від 24.02.11 № 255 для розміщення офісу, у 
зв’язку з переходом права на нерухоме майно, розміщене на земельній 
ділянці, на підставі договору купівлі-продажу. 

2. Припинити дочірньому підприємству “Теплоенергоцентраль” 
товариства з обмеженою відповідальністю “Високі енергетичні технології” 
договір оренди земельної ділянки (державна реєстрація від 13.12.07 за № 190) 
площею 423,31 кв.м по вул. Енергетиків, 20, укладений на підставі рішення 
Кіровоградської міської ради від 26.09.03 № 371 для розміщення 
теплоелектроцентралі, у зв’язку з передачею нерухомого майна. 

3. Припинити дочірньому підприємству “Теплоенергоцентраль” 
товариства з обмеженою відповідальністю “Високі енергетичні технології” 
договір оренди земельної ділянки (державна реєстрація від 13.12.07 за № 192) 
площею 6910,62 кв. м по вул. Енергетиків, 20, укладений на підставі рішення 
Кіровоградської міської ради від 26.09.03  № 371 для розміщення очисних 
споруд, у зв’язку з передачею нерухомого майна. 

4. Припинити дочірньому підприємству “Теплоенергоцентраль” 
товариства з обмеженою відповідальністю “Високі енергетичні технології” 
договір оренди земельної ділянки  (державна реєстрація від 13.12.07 за         
№ 191)  площею  143,98 кв. м  по  вул. Острівській,   укладений   на    підставі  
рішення Кіровоградської міської ради від 26.09.03  № 371 для розміщення 
теплового пункту, у зв’язку з передачею нерухомого майна. 
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5. Припинити дочірньому підприємству “Теплоенергоцентраль” 

товариства з обмеженою відповідальністю “Високі енергетичні технології” 
договір оренди земельної ділянки (державна реєстрація від 13.12.07 за № 193) 
площею 100354,34 кв. м по вул. Енергетиків, 20, укладений на підставі 
рішення Кіровоградської міської ради від 26.09.03  № 371 для розміщення 
теплоелектроцентралі, у зв’язку з передачею нерухомого майна. 

6. Припинити дочірньому підприємству “Теплоенергоцентраль” 
товариства з обмеженою відповідальністю “Високі енергетичні технології” 
договір оренди земельної ділянки (державна реєстрація від 13.12.07 за № 194) 
площею 9657,95 кв. м по вул. Енергетиків, 20, укладений на підставі рішення 
Кіровоградської міської ради від 26.09.03 № 371 для розміщення 
теплоелектроцентралі, у зв’язку з передачею нерухомого майна. 

7. Припинити дочірньому підприємству “Теплоенергоцентраль” 
товариства з обмеженою відповідальністю “Високі енергетичні технології”  
договір оренди земельної ділянки (державна реєстрація від 23.12.05 за № 11) 
площею 0,1343 га по вул. Київській, укладений на підставі рішення 
Кіровоградської міської ради від 26.09.03  № 371 для розміщення насосної 
станції, у зв’язку з передачею нерухомого майна. 

8. Припинити дочірньому підприємству “Теплоенергоцентраль” 
товариства з обмеженою відповідальністю “Високі енергетичні технології” 
договір оренди земельної ділянки (державна реєстрація від 23.12.05 за № 10) 
площею 0,0778 га по пров. Училищному, 10, укладений на підставі рішення 
Кіровоградської міської ради від 26.09.03  № 371 для розміщення 
теплопункту, у зв’язку з передачею нерухомого майна. 

9. Припинити дочірньому підприємству “Теплоенергоцентраль” 
товариства з обмеженою відповідальністю “Високі енергетичні технології” 
договір оренди земельної ділянки (державна реєстрація від 23.12.05 за № 9) 
площею 0,1144 га по просп. Перемоги, укладений на підставі рішення 
Кіровоградської міської ради від 26.09.03  № 371 для розміщення 
теплопункту, у зв’язку з передачею нерухомого майна. 

10. Припинити дочірньому підприємству “Теплоенергоцентраль” 
товариства з обмеженою відповідальністю “Високі енергетичні технології” 
договір оренди земельної ділянки (державна реєстрація від 23.12.05 за № 10) 
площею 0,0625 га по вул. Преображенській, 6-а, укладений на підставі 
рішення Кіровоградської міської ради від 26.09.03  № 371 для розміщення 
теплопункту, у зв’язку з передачею нерухомого майна. 

11. Припинити орендному підприємству “Маркетинг” право 
постійного користування земельною ділянкою площею 0,02 га по                
вул. Карла Маркса, 8, укладений на підставі рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради від 28.06.95 № 399 для розміщення магазину    
№ 86, у зв’язку з переходом права на нерухоме майно, розміщене на 
земельній ділянці, на підставі договору купівлі-продажу. 
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12. Визначити таким, що втратило чинність, рішення Кіровоградської 

міської ради від 6 листопада 2008 року № 1580 “Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева 
(біля перукарні)” за згодою приватного підприємства “Інгул-Трейд”. 

13. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гоувар 
22-09-49 


