
 
УКРАЇНА 

 
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
СОРОК ПЕРША СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 28 жовтня  2014 року             № 3574 
 

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, статтею 4 Закону України 
«Про оренду державного та комунального майна», розглянувши звернення 
юридичних та фізичних осіб, Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Припинити Комунальному підприємству «НАДРА 
КІРОВОГРАДЩИНИ» право постійного користування частини земельної 
ділянки (державний акт від 11.01.1995 № 334) площею 19172,30 кв. м по                  
вул. Аерофлотській, 20 (просп. Інженерів, 2-а), надане на підставі рішення 
виконкому Кіровоградської міської ради від 08.06.1994 № 424 для 
розміщення паливних баз, у зв’язку з договором купівлі-продажу нерухомого 
майна. 
 Земельну ділянку площею 1,9172 га по вул. Аерофлотській, 20         
(просп. Інженерів, 2-а), віднести до земель житлової та громадської забудови, 
не наданих у власність або користування. 

2. Припинити товариству з обмеженою відповідальністю                     
«Магазин № 27 ДАІРА» право постійного користування земельною ділянкою 
(державний акт від 27.12.1996 № 750) загальною площею 0,051 га по                  
вул. Леніна, 68, надане на підставі рішення Кіровоградської міської ради         
від 28.11.1996 № 797 для розміщення магазина, у зв’язку з договором 
дарування нерухомого майна. 
 Земельну ділянку площею 0,051 га по вул. Дворцовій, 68, віднести до 
земель житлової та громадської забудови, не наданих у власність або 
користування. 
 3. Припинити приватному підприємству «Діана-Плюс» право 
постійного користування земельною ділянкою (державний акт                             
від 17.10.2001 № ІІ-КР № 001089) загальною площею 1,9694 га по 
Обознівському шосе, 3 (вул. Валентини Терешкової, 166), надане на підставі 
рішення Кіровоградської міської ради від 17.10.2001 № 1201 для розміщення 
виробничої бази, у зв’язку з договором дарування нерухомого майна. 
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 Земельну ділянку площею 1,9694 га по вул. Валентини                  
Терешкової, 166, віднести до земель житлової та громадської забудови, не 
наданих у власність або користування. 

4. Припинити МАЛОМУ ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ТАРОН» 
шляхом розірвання договір оренди земельної ділянки (державна реєстрація 
від 11.06.2009 № 040938700024) загальною площею 1553,87 кв. м по                  
вул. Олександрійській, 70-а, укладений на підставі рішення Кіровоградської 
міської ради від 16.09.2008 № 914 для розміщення автозаправної станції, у 
зв’язку з договором купівлі-продажу будівель. 
 Земельну ділянку площею 0,1554 га по вул. Олександрійській, 70-а 
віднести до земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони 
та іншого призначення, не наданих у власність або користування. 

5. Припинити Бреурошу Миколі Володимировичу шляхом розірвання 
договір оренди земельної ділянки (державна реєстрація від 09.09.2010                
№ 041039100078) загальною площею 47,92 кв. м по вул. Володарського, 68, 
укладений на підставі рішення Кіровоградської міської ради від 08.12.2005  
№ 1590 для розміщення магазину, у зв’язку з договором купівлі-продажу 
нерухомого майна. 
 Земельну ділянку площею 0,0048 га по вул. Арсенія Тарковського, 68 
віднести до земель житлової та громадської забудови, не наданих у власність  
або користування. 
 6. Припинити приватному підприємству приватній виробничій фірмі 
«АЦИНУС» шляхом розірвання договір оренди земельної ділянки                      
(від 16.10.2001 № 1043) загальною площею 186,3 кв. м по                                   
пров. Фортечному, 19-а, укладений на підставі рішення Кіровоградської 
міської ради від 21.08.2001  № 1134 для розміщення аптеки, у зв’язку з 
рішенням Кіровоградської міської ради від 29.01.2014 № 2864 «Про передачу 
ПП ПВФ «АЦИНУС» в оренду земельної ділянки по                                        
пров. Фортечному, 19-а». 
 7. Припинити товариству з обмеженою відповідальністю                            
«АТБ-Торгстрой» шляхом розірвання договір оренди земельної ділянки 
(державна реєстрація від 21.05.2007 № 39) загальною площею 0,32 га по         
вул. Полтавській (біля житлового будинку № 58), укладений на підставі 
рішення Кіровоградської міської ради від 28.09.2004 № 1230 для розміщення 
супермаркету, у зв’язку з договором купівлі-продажу будівель. 
 Земельну ділянку площею 0,3200 га по вул. Полтавській (біля 
житлового будинку № 58) віднести до земель житлової та громадської 
забудови, не наданих у власність або користування. 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань архітектури, будівництва та регулювання 
земельних відносин та заступника міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради Олійника О.О. 
 
Секретар міської ради       І. Марковський 
 
 
Гавриленко 22 09 49 


