
УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 14 липня 2015 року              № 4378 
 

Про припинення права постійного 
користування та 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. Розірвати за згодою сторін договір оренди землі (державна 
реєстрація від 05.06.2006 № 108), укладений між Кіровоградською міською 
радою та Пономарьовою (Страмновою) Марією Іванівною загальною 
площею 470,12 кв. м по вул. Кавказькій, 16/15, для розміщення гаражів у 
зв’язку з договором купівлі-продажу нерухомого майна, розміщеного на 
земельній ділянці. 

Земельну ділянку площею 0,0470 га по вул. Кавказькій, 16/15 віднести 
до земель житлової та громадської забудови, не наданих у власність або 
користування. 

2. Розірвати за згодою сторін договір оренди землі (державна 
реєстрація від 14.12.2005 № 7) приватному підприємству «ФОРТ-2004» 
загальною площею 0,1400 га на перехресті вулиць Кірова і Покровської для 
розміщення адміністративно-комерційного комплексу у зв’язку з договором 
купівлі-продажу нежитлової будівлі.  

Земельну ділянку площею 0,1400 га на перехресті вулиць Кірова і 
Покровської віднести до земель житлової та громадської забудови, не 
наданих у власність або користування. 

3. Розірвати за згодою сторін договір оренди землі (державна 
реєстрація від 01.08.2011 № 351010004000206) укладений між 
Кіровоградською міською радою та Руденком Денисом Петровичем 
загальною площею 92,65 кв. м по вул. Шевченка, 29/29 для розміщення офісу 
у зв’язку з договором дарування нежилого приміщення.  

Земельну ділянку площею 0,0093 га по вул. Шевченка, 29/29 віднести 
до земель житлової та громадської забудови, не наданих у власність або 
користування. 

4. Розірвати за згодою сторін договір оренди землі від 01.02.2012 № 75 
укладений між Кіровоградською міською радою та публічним акціонерним 
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товариством «УКРСИББАНК» загальною площею 68,36 кв. м по                    
вул. Жовтневої революції, 31 для розміщення відділення банку, у зв’язку з 
договором купівлі-продажу нерухомого майна. 
 Земельну ділянку площею 0,0068 га по вул. Жовтневої революції, 31, 
віднести до земель житлової та громадської забудови, не наданих у власність 
або користування. 
 5. Розірвати за згодою сторін договір оренди землі від 24.04.2012 № 363 
(державна реєстрація від 24.05.2012 № 351010004000606) укладений між 
Кіровоградською міською радою та Прихоженком Володимиром 
Анатолійовичем загальною площею 118,63 кв. м по просп. Правди, 12 для 
розміщення магазину непродовольчих товарів. 
 Земельну ділянку площею 0,0119 га по просп. Правди, 12, віднести до 
земель житлової та громадської забудови, не наданих у власність або 
користування. 
 6. Розірвати за згодою сторін договір оренди землі від 29.11.2006 № 361     
укладений між Кіровоградською міською радою та Балацькою Іриною 
Анатоліївною загальною площею 216,22 кв. м по вул. Кременчуцькій, 1 для 
розміщення магазина.  
 Земельну ділянку площею 0,0216 га по вул. Кременчуцькій, 1, віднести 
до земель житлової та громадської забудови, не наданих у власність або 
користування. 
 7. Розірвати за згодою сторін договір оренди землі від 06.09.2012 № 515 
укладений між Кіровоградською міською радою та Буданцевим Романом 
Петровичем договір оренди земельної ділянки загальною площею 50 кв.м по 
вул. 50 років Жовтня, 34/32 для розміщення магазина в зв’язку з договором 
дарування нежитлового приміщення. 
 Земельну ділянку площею 0,0050 га по вул. 50 років Жовтня, 34/32, 
віднести до земель житлової та громадської забудови, не наданих у власність 
або користування. 
 8. Розірвати за згодою сторін договір оренди землі (державна 
реєстрація від 16.05.2005 № 133) укладений між Кіровоградською міською 
радою та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 
«КІРОВОГРАДСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» загальною площею 0,00699 га по 
вул. Генерала Жадова, 23, корп. 3 для розміщення магазина, на підставі 
договору купівлі-продажу нерухомого майна, розміщеного на земельній 
ділянці.  
 Земельну ділянку площею 0,0070 га по вул. Генерала Жадова, 23,              
корп. 3 віднести до земель житлової та громадської забудови, не наданих у 
власність чи користування.  

9. Розірвати за згодою сторін договір оренди землі від 06.02.2012                
№ 72 (державна реєстрація від 16.03.2012 № 351010004000458) укладений 
між Кіровоградською міською радою та Олійником Андрієм Олексійовичем 
загальною площею 73,54 кв. м по вул. Великій Перспективній, 3/5 для 
розміщення магазину непродовольчих товарів. 
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Земельну ділянку площею 0,0074 га по вул. Великій Перспективній, 3/5 
віднести до земель житлової та громадської забудови, не наданих у власність 
або користування. 

10. Розірвати за згодою сторін договір оренди землі (державна 
реєстрація від 03.06.2011 № 351010004000163) укладений між 
Кіровоградською міською радою та Пасемком Олександром Степановичем 
від 12.05.2011 № 67 загальною площею 69,96 кв. м по вул. В’ячеслава 
Чорновола, 8/2 для розміщення магазину. 

Земельну ділянку площею 0,0070 га по вул. В’ячеслава Чорновола, 8/2 
віднести до земель житлової та громадської забудови, не наданих у власність 
або користування. 

11. Розірвати за згодою сторін договір оренди землі (державна 
реєстрація від 16.03.2007 № 19) укладений між Кіровоградською міською 
радою та Єрофєєвим Василем Васильовичем загальною площею 93,03 кв.м 
по вул. Тимірязєва, 53/44 для розміщення магазину «Оптика». 

Земельну ділянку площею 0,0070 га по вул. Тимірязєва, 53/44 віднести 
до земель житлової та громадської забудови, не наданих у власність або 
користування. 

12. Розірвати за згодою сторін договір оренди землі від 06.10.2009                  
№ 212 (державна реєстрація від 03.12.2009 № 040939000157) укладений між 
Кіровоградською міською радою та Доленко Ганною Яківною загальною 
площею 60,45 кв. м по вул. Бєляєва, 9, для розміщення аптеки. 
 Земельну ділянку площею 0,0060 га по вул. Бєляєва, 9, віднести до 
земель житлової та громадської забудови, не наданих у власність або 
користування. 

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

14. Юридичним особам та громадянам, 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.  

15. 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 Литвина Г.М. 
 
 
 
Секретар міської ради        І. Марковський 
 
 
 
Гавриленко 22 09 49 


