
                            
             УКРАЇНА 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ДВАДЦЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 16 жовтня 2012 року          № 2067 
 

Про розірвання договорів  
оренди земельних ділянок  

 

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

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Припинити приватному підприємцю Близнюку Павлу Михайловичу 
шляхом розірвання договір оренди земельної ділянки (державна реєстрація             
від 13.09.2005  за № 190) площею 0,0011 га по   просп. Університетському 
(біля будинку № 25), укладений на підставі рішення Кіровоградської міської 
ради від 19.10.2004  № 1271 для розміщення торговельного кіоску, у зв’язку з 
продажем майна. 

2. Припинити фізичній особі-підприємцю Потапову Анатолію 
Анатолійовичу шляхом розірвання договір оренди земельної                  
ділянки (державна реєстрація від 07.07.2008  за № 040838700006)                       
площею 2234,56 кв. м по вул. Мурманській, 37, укладений на підставі 
рішення Кіровоградської міської ради від 26.09.2006  № 112 для розміщення 
торгово-складських приміщень, у зв"язку з договором купівлі-продажу 
нерухомого майна. 

3. Припинити приватному комерційному підприємству 
“АГРОСЕРВІС” шляхом розірвання договір оренди земельної ділянки 
(державна реєстрація  від 08.06.2001  за № 172) площею 103,00 кв. м по     
вул. Яновського, 62, укладений на підставі рішення Кіровоградської міської 
ради від 06.06.2000 № 576 під розміщення магазину, у зв’язку з договором 
купівлі-продажу нерухомого майна. 

4. Припинити Ляхову Віктору Юхимовичу шляхом розірвання договір 
оренди земельної ділянки (державна реєстрація від 30.05.2006 за № 105) 
площею 7334,99 кв. м по вул. Мурманській, 31-а, укладений на підставі 
рішення Кіровоградської міської ради від 31.01.2006 № 1693 для розміщення 
виробничої бази, за його згодою. 

Зарахувати вилучену земельну ділянку до земель запасу. 
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5. Припинити Державному закритому акціонерному товариству 

“Охорона-Комплекс” шляхом розірвання договір оренди земельної        
ділянки (державна реєстрація від 14.01.2005  за № 4) площею 0,093 га            
по   вул. Глинки    (біля    будинку № 6),    укладений    на    підставі   рішення  
Кіровоградської міської ради від 19.10.2004 № 1271 для розміщення 
адміністративного будинку. 
 6. Скасувати державну реєстрацію договору суборенди землі (державна 
реєстрація від 18.02.2008 № 040838700003/4) площею 0,093 га по                
вул. Глинки (біля будівлі № 6). 
 Зарахувати вилучену земельну ділянку до земель запасу. 

7. Припинити Пономаренко Марії Григорівні шляхом розірвання 
договір оренди земельної ділянки (державна реєстрація від 03.03.2004 № 53) 
площею 0,0609 га по вул. Тургенєва, 34 укладений на підставі рішення 
Кіровоградської міської ради від 04.11.2003  № 485 для розміщення 
житлового будинку, господарських будівель та споруд. 

8. 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 


