
 
 

УКРАЇНА 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 30 березня 2016 року        № 224 
 
Про припинення договорів  
оренди земельних ділянок  
по м. Кіровограду 
 

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34 статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 93, 120, 126 141 
Земельного кодексу України, розглянувши звернення фізичних та юридичних 
осіб, Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Розірвати за згодою сторін договір оренди землі (державна реєстрація 
від 24.11.2014 № 7799121), укладений між Кіровоградською міською радою та 
Андрієнко Тетяною Андріївною на земельну ділянку для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) площею 0,0503 га по пров. Тракторному, 13, у зв'язку з переходом 
права на частину нерухомого майна, яке розміщено на земельній ділянці на 
підставі договорів купівлі-продажу нерухомого майна. 

Земельну ділянку площею 0,0503 га по пров. Тракторному, 13, віднести 
до земель житлової та громадської забудови, не наданих у власність або 
користування. 

2. Розірвати за згодою сторін договір оренди землі (державна реєстрація 
від 05.11.2008 № 040838700050), укладений між Кіровоградською міською 
радою та Грабовською Тетяною Олександрівною на земельну ділянку для 
розміщення адміністративного комплексу, загальною площею 242,90 кв. м 
(0,0243 га), розташовану на розі вулиць Гоголя та Шульгиних (Калініна)                       
у зв’язку з договором купівлі-продажу нерухомого майна, розміщеного на 
земельній ділянці. 

Земельну ділянку площею 0,0243 га на розі вулиць Гоголя та Шульгиних 
(Калініна), віднести до земель житлової та громадської забудови, не наданих у 
власність або користування. 

3. Розірвати за згодою сторін договір оренди землі від 09.02.2012             
№ 78, укладений між Кіровоградською міською радою та товариством з 
обмеженою відповідальністю «МІСТРАЛЬ» на земельну ділянку для 
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будівництва багатоповерхового житлового будинку, загальною                          
площею 729 кв. м (0,0729 га), розташовану по вул. Євгена Чикаленка                             
(Медведєва, біля входу до запасного поля «Червона зірка») у зв’язку з 
добровільною відмовою орендаря від земельної ділянки. 

Земельну ділянку площею 0,0729 га по вул. Євгена Чикаленка                             
(Медведєва, біля входу до запасного поля «Червона зірка») віднести до земель 
житлової та громадської забудови, не наданих у власність або користування. 

4. Розірвати за згодою сторін договір оренди землі (державна реєстрація 
від 04.04.2006 № 45), укладений між Кіровоградською міською радою та 
товариством з обмеженою відповідальністю «МІСТРАЛЬ» на земельну ділянку 
для будівництва багатоповерхового житлового будинку з вбудованими 
приміщеннями об’єктів громадського призначення, загальною                          
площею 3950,62 кв. м (0,3951 га), розташовану по Євгена Чикаленка                             
(Медведєва, біля входу до запасного поля «Червона зірка») у зв’язку з 
добровільною відмовою орендаря від земельної ділянки. 

Земельну ділянку площею 0,3951 га по вул. Євгена Чикаленка                             
(Медведєва, біля входу до запасного поля «Червона зірка») віднести до земель 
житлової та громадської забудови, не наданих у власність або користування. 

5. Розірвати за згодою сторін договір оренди землі від 29.02.2012             
№ 154, укладений між Кіровоградською міською радою та публічним 
акціонерним товариством «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» на земельну ділянку 
для розміщення трансформаторної підстанції ТП-392, загальною                        
площею 0,0130 га, розташовану по вул. Генерала Родимцева. 

Земельну ділянку площею 0,0130 га по вул. Генерала Родимцева віднести 
до земель житлової та громадської забудови, не наданих у власність або 
користування. 

6. Розірвати за згодою сторін договір про встановлення особистого 
сервітуту від 12.07.2010 № 7, укладений між Кіровоградською міською радою 
та Буторовим Сергієм Олексійовичем на земельну ділянку для розміщення 
торговельного кіоску, загальною площею 30 кв. м, розташовану по вул. Пацаєва 
(біля житлового будинку № 5, корп. 1). 

Земельну ділянку площею 0,0030 га по вул. Пацаєва                                       
(біля житлового будинку № 5, корп. 1) віднести до земель житлової та 
громадської забудови, не наданих у власність або користування. 

7. Припинити приватному акціонерному товариству «ПАЛЯНИЦЯ» 
договір оренди земельної ділянки (державна реєстрація від 30.11.2006                  
№ 128) загальною площею 250,58 кв. м по вул. Дворцовій, 23, укладений на 
підставі рішення Кіровоградської міської ради від 08.12.2005 № 1590 для 
розміщення магазина у зв’язку з договором купівлі-продажу нерухомого майна, 
розміщеного на земельній ділянці. 

Земельну ділянку площею 0,0251 га по вул. Дворцовій, 23 віднести до 
земель житлової та громадської забудови, не наданих у власність або 
користування. 

8. Припинити фізичній особі-підприємцю Ірклієнко Ользі Мефодіївні 
договір оренди земельної ділянки (державна реєстрація від 10.02.2011                  
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№ 351010004000002) загальною площею 48,27 кв. м по вул. Гагаріна, 9, 
укладений на підставі рішення Кіровоградської міської ради від 15.04.2010                
№ 3408 для розміщення магазина у зв’язку з договором купівлі-продажу 
нерухомого майна, розміщеного на земельній ділянці. 

Земельну ділянку площею 0,0048 га по вул. Гагаріна, 9 віднести до земель 
житлової та громадської забудови, не наданих у власність або користування. 

9. Припинити Товариству з обмеженою відповідальністю 
«ЄЛИСЕЇВСЬКИЙ» договір оренди земельної ділянки (державна реєстрація  
від 01.04.2005 за № 95) загальною площею 0,0078 га по вул. Вокзальній 
(Жовтневої революції, біля автовокзалу), укладений на підставі рішення 
Кіровоградської міської ради від 28.12.2004 № 1371 для розміщення 
торговельного павільйону, у зв’язку з договором купівлі-продажу нерухомого 
майна, розміщеного на земельній ділянці. 

Земельну ділянку площею 0,0078 га по вул. Вокзальній                          
(Жовтневої революції, біля автовокзалу) віднести до земель житлової та 
громадської забудови, не наданих у власність або користування. 

10. Розірвати за згодою сторін договір оренди землі від 10.09.2009            
№ 040939100055, укладений між Кіровоградською міською радою та фізичною 
особою-підприємцем Хлопенком Валерієм Леонідовичем на земельну               
ділянку, загальною площею 651,85 кв. м (0,0652 га), розташовану по                                      
вул. Миколи Смоленчука (Пролетарській), 11. 

Земельну ділянку площею 651,85 кв. м (0,0652 га) по                                      
вул. Миколи Смоленчука (Пролетарській), 11 віднести до земель житлової та 
громадської забудови, не наданих у власність або користування. 

11. Управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища забезпечити виготовлення та видачу договорів про 
розірвання договору оренди землі.  

12. Громадянам та юридичним особам, зазначеним у рішенні, передати по 
акту приймання-передачі Кіровоградській міській раді земельні ділянки у стані 
не гіршому порівняно з тим, у якому ділянки були надані в оренду. 

13. 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 
 
 
 
 
 
 
 
Котан 22 09 49 


