
     УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

                     ДВАДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

    Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 11 грудня 2012 року              № 2155 
 

Про передачу Пономарьовій М.І. 
в оренду земельної ділянки по  
вул. Кавказькій, 16/15 

 

Керуючись статтями 142, 143 Конституції України,  пунктом 34     
статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,     
статтями 12, 93, 124, 126, 134, 142 Земельного кодексу України,            
статтею 50 Закону України “Про землеустрій”, розглянувши звернення        
Пономарьової М.І. та проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки, Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити Пономарьовій Марії Іванівні проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Кавказькій, 16/15  в оренду строком    
на 20 років під розміщення гаражів загальною площею 0,0707 га та акт 
визначення розміру збитків для відшкодування власникам землі та 
землекористувачам, пов’язаних із вилученням земельної ділянки. 

2. Припинити Пономарьовій Марії Іванівні шляхом розірвання договір 
оренди земельної ділянки (державна реєстрація від  05.06.2006  № 108) 
площею 470,12 кв.м по вул. Кавказькій, 16/15, укладений на підставі рішення 
Кіровоградської міської ради від 08.12.2005 № 1597 для гаражів. 

3. Передати Пономарьовій Марії Іванівні в оренду земельну ділянку по        
вул. Кавказькій, 16/15 строком  на 20 років загальною площею   0,0707 га – 
інші землі, які використовуються для транспорту та зв’язку, під розміщення  
гаражів за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення. 

Встановити розмір орендної плати на рівні 3% від нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки. 

4. Укласти та зареєструвати договір оренди земельної ділянки протягом 
шести місяців з дати прийняття рішення.  

5. У випадку невиконання пункту 4 дане рішення втрачає чинність. 
6. Управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища забезпечити виготовлення та видачу договору 
оренди земельної ділянки. 

7. 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 


