
       УКРАЇНА 
 

 КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
         

              ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
       

     Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 04 липня 2013 року               № 2423 
 

Про припинення права постійного  
користування та розірвання договорів  
оренди земельних ділянок 

 

Керуючись статтями 142, 143 Конституції України, пунктом 34       
статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,       
статтями 12, 141 Земельного кодексу України, розглянувши звернення 
юридичних та фізичних осіб, Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Припинити регіональній службі охорони і реставрації пам’яток 
містобудування та архітектури Кіровоградської обласної державної 
адміністрації право постійного користування земельною ділянкою загальною 
площею 1281,98 кв.м  по вул. Леніна, 6/7, надане на підставі рішення  
Кіровоградської міської ради від 31.01.2006 № 1691 під розміщення будинку- 
пам’ятки архітектури, у зв’язку з передачею нерухомого майна та земельної 
ділянки іншій структурі. 

2. Припинити Кіровоградському управлінню зрошувальних систем 
право постійного користування частиною земельної ділянки загальною 
площею 0,64 га по вул. Московській, 190, надане на підставі рішення 
виконкому Кіровоградської міської ради від 08.06.1994 № 424 для 
розміщення адміністративно-виробничих приміщень, бази та житлового 
будинку, за його згодою. 

3. Припинити товариству з обмеженою відповідальністю 
“Автомобільна група “Богдан” шляхом розірвання договір оренди (державна 
реєстрація  від 13.11.2008 за № 040838700054) земельної ділянки 
(кадастровий № 3510100000:32:201:0017) загальною площею 9469,04 кв. м 
біля перехрестя проспектів Університетського та Інженерів, укладений на 
підставі рішення Кіровоградської міської ради від 28.12.2007 № 405 для 
розміщення автоцентру, за його згодою. 

Земельну ділянку площею 9469,04 кв. м біля перехрестя проспектів 
Університетського та Інженерів віднести до забудованих земель житлової та 
громадської забудови, не наданих у власність або користування. 

4. Припинити  фізичній особі-підприємцю Матвєєву Сергію 
Олександровичу шляхом розірвання договір оренди (державна реєстрація    
від  10.10.2012   за № 351010004001208)    земельної    ділянки    (кадастровий                               
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№ 3510100000:29:230:0012) загальною площею 32,22 кв. м по вул. Великій 
Перспективній, 36,  укладений  на  підставі  рішення  Кіровоградської міської  
ради від 07.10.2010 № 4053 для розміщення магазину-майстерні по ремонту 
мобільних телефонів, у зв’язку з даруванням нерухомого майна. 

Земельну ділянку загальною площею 32,22 кв. м по вул. Великій      
Перспективній, 36 віднести до забудованих земель житлової та громадської 
забудови, не наданих у власність або користування. 

5. Припинити Баркару Олегу Миколайовичу шляхом розірвання 
договір оренди (від 11.07.2011 за № 351010004000186) земельної ділянки 
(кадастровий  № 3510100000:41:331:0023) загальною площею 96,64 кв. м по  
вул. Героїв Сталінграда, 3-а, укладений на підставі рішення Кіровоградської 
міської ради від 24.02.2011 № 252 для розміщення аптеки, за його згодою. 

6. Припинити фізичній особі-підприємцю Мішурі Наталі Леонідівні 
шляхом розірвання договір оренди (державна реєстрація                                  
від 12.08.2010 за № 041039000106) земельної ділянки (кадастровий                                              
№ 3510100000:19:200:0001) загальною площею 60,0 кв. м по                    
просп. Інженерів, 1-а, укладений на підставі рішення Кіровоградської міської 
ради від 16.09.2008  № 1121 для розміщення павільйону-кафе, у зв’язку з 
продажем майна. 

Земельну ділянку загальною площею  60,00 кв. м по                         
просп. Інженерів, 1-а віднести до забудованих земель житлової та 
громадської забудови, не наданих у власність або користування. 

7. Припинити Кіровоградському регіональному відділенню Фонду 
сприяння молодіжному житловому будівництву право постійного 
користування земельною ділянкою загальною площею 0,3959 га  по             
вул. Академіка Корольова, надане на підставі рішення  Кіровоградської 
міської ради від 22.02.2000 № 478 для розміщення житлового будинку, у 
зв’язку з передачею нерухомого майна на баланс комунального ремонтно-
експлуатаційного підприємства № 3. 

Земельну ділянку площею 0,3959 га по вул. Академіка Корольова 
віднести до забудованих земель житлової та громадської забудови, не 
наданих у власність або користування. 

8. Припинити публічному акціонерному товариству 
“Кіровоградобленерго” шляхом розірвання договір оренди земельної   
ділянки (державна реєстрація   від 06.07.2012 за № 351010004000796)     
загальною площею 0,0127 га по вул. Генерала Родимцева, укладений на 
підставі рішення Кіровоградської міської ради від 27.10.2011 № 991 для 
розміщення ЗТП  № 113, за його згодою. 

9. Припинити Литвину Євгену Анатолійовичу шляхом              
розірвання  договір оренди   (державна  реєстрація від 27.07.2007    за    № 62)  
земельної ділянки (кадастровий № 3510100000:28:181:0004) загальною                    
площею   244,57 кв. м    по   вул. Карла  Маркса, 6/3,  укладений   на   підставі  
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рішення Кіровоградської міської ради від 26.09.2006 № 112, у зв’язку з 
договором дарування нерухомого майна. 

Земельну ділянку загальною площею 244,57 кв. м по вул. Великій    
Перспективній, 6/3 віднести до забудованих земель житлової та громадської 
забудови, не наданих у власність або користування. 

10. Припинити обласній спеціалізованій дитячо-юнацькій школі 
олімпійського резерву – 2 право постійного користування земельною 
ділянкою загальною площею 64195,40 кв. м по вул. Короленка, надане на 
підставі рішення Кіровоградської міської ради від 15.06.2004 № 1074 для 
розміщення стадіону, у зв’язку з договором купівлі-продажу нерухомого 
майна. 

Земельну ділянку загальною площею 64195,40 кв. м по вул. Короленка 
віднести до забудованих земель житлової та громадської забудови, не 
наданих у власність або користування. 

11. Припинити фізичній особі-підприємцю Черніцовій Тетяні 
Володимирівні шляхом розірвання договір оренди (державна реєстрація              
від 10.07.2012 за № 3510100040008090) земельної ділянки (кадастровий                                              
№ 3510100000:32:274:0016) загальною площею  0,0010 га по вул. Бєляєва 
(біля будинку № 29, корп. 1), укладений на підставі рішення Кіровоградської 
міської ради від 30.03.2012 № 1538 під розміщення торговельного кіоску, у 
зв’язку з продажем нерухомого майна. 

Земельну ділянку загальною площею 0,0010 га по вул. Бєляєва (біля 
будинку № 29, корп. 1)  віднести до забудованих земель житлової та 
громадської забудови, не наданих у власність або користування. 

12. Припинити приватному підприємству “Рукола” шляхом розірвання 
договір оренди (державна реєстрація від 16.12.2011 за № 351010004000292) 
земельної ділянки (кадастровий № 3510100000:29:187:0037) загальною 
площею 123,50 кв. м по вул. Леніна (біля будинку № 10-а), укладений на 
підставі рішення Кіровоградської міської ради від 15.09.2009 № 2578 для 
розміщення будівлі адміністративно-комерційного призначення. 

Земельну ділянку загальною площею 123,50 кв. м по вул. Дворцовій 
(біля будинку № 10-а)  віднести до забудованих земель житлової та 
громадської забудови, не наданих у власність або користування. 

13. Припинити публічному акціонерному товариству 
“Кіровоградобленерго” шляхом розірвання договір оренди (державна 
реєстрація від 01.03.2011 за № 351010004000428) земельної ділянки  
загальною площею 0,0169 га на пл. Кірова, укладений на підставі рішення 
Кіровоградської міської ради від 14.09.2011 № 846 для розміщення та 
обслуговування об’єктів Кіровоградського МРЕМ (ТП-207) за його згодою. 

Земельну ділянку загальною площею 0,0169 га на пл. Кірова  віднести 
до забудованих земель житлової та громадської забудови, не наданих у 
власність або користування. 
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14. Припинити фізичній особі-підприємцю Шуплякову Олегу 

Володимировичу  шляхом  розірвання   договір  оренди (державна реєстрація            
від 25.12.2009  за № 040939000192) земельної ділянки (кадастровий                       
№ 3510100000:33:301:0032) загальною площею 484,21 кв. м по вул. 50 років 
Жовтня (біля будинку № 24-а), укладений на підставі рішення 
Кіровоградської міської ради від 16.09.2008  № 1115 для розміщення 
магазину, за його згодою. 

Земельну ділянку загальною площею 484,21 кв. м по вул. 50 років 
Жовтня (біля будинку № 24-а) віднести до забудованих земель житлової та 
громадської забудови, не наданих у власність або користування. 

15. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань архітектури, будівництва та регулювання 
земельних відносин та першого заступника міського голови Каніщева В.М. 
 
 
Міський голова           О.Саінсус 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гоувар 22 09 49 


