
 
УКРАЇНА 

 
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
П’ЯТДЕСЯТ ДРУГА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 29 вересня 2015 року             № 4602 
 

Про припинення права оренди  
та постійного користування  
земельних ділянок по м. Кіровограду 

 
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. Визнати таким, що втратив чинність пункт 2 рішення 
Кіровоградської міської ради від 04.07.2013 № 2423 «Про припинення права 
постійного користування та розірвання договорів оренди земельних ділянок».  

2. Припинити Кіровоградському управлінню зрощувальних систем 
право постійного користування земельної ділянки (державний акт                          
від 18.10.1994 КР № 00000115) площею 0,71 га по вул. Московській, 190, 
надане на підставі рішення виконкому Кіровоградської міської ради 
народних депутатів від 08.06.1994 № 424 для розміщення адміністративно-
виробничих приміщень бази та житлового будинку, у зв’язку з продажем 
нерухомого майна, розміщеного на земельній ділянці. 
 Земельну ділянку площею 0,7100 га по вул. Московській, 190, віднести 
до земель житлової та громадської забудови, не наданих у власність або 
користування. 
 3. Припинити товариству з обмеженою відповідальністю «КОД» право 
постійного користування земельної ділянки (державний акт від 31.12.1997              
І-КР № 000045) площею 0,02725 га по вул. Нижній П’ятихатській, 20, надане 
на підставі рішення Кіровоградської міської ради народних депутатів                   
від 30.10.1997 № 895 для розміщення адміністративних приміщень, у зв’язку 
з продажем нерухомого майна, розміщеного на земельній ділянці. 
 Земельну ділянку площею 0,02725 га по вул. Нижній П’ятихатській, 20, 
віднести до земель житлової та громадської забудови, не наданих у власність 
або користування. 

4. Припинити Мустафаєвій Тетяні Володимирівні договір оренди 
земельної ділянки від 19.07.2013 № 25 площею 0,0535 га по                                   
вул. Колгоспній, 20/14, укладений на підставі рішення Кіровоградської 
міської ради від 30.03.2012 № 1526 для будівництва та обслуговування 
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житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка), у зв’язку з продажем нерухомого майна, розміщеного на земельній 
ділянці. 
 Земельну ділянку площею 0,0535 га по вул. Колгоспній, 20/14, віднести 
до земель житлової та громадської забудови, не наданих у власність або 
користування. 
 5. Припинити товариству з обмеженою відповідальністю виробничій 
фірмі «АПЕК» договір оренди земельної ділянки (державна реєстрація                
від 27.12.2001 № 310) площею 0,019 га по вул. 50 років Жовтня, 9, укладений 
на підставі рішення Кіровоградської міської ради від 12.09.2000 № 651 для 
розміщення аптеки, у зв’язку з продажем нерухомого майна, розміщеного на 
земельній ділянці. 
 Земельну ділянку площею 0,0190 га по вул. 50 років Жовтня, 9, 
віднести до земель житлової та громадської забудови, не наданих у власність 
або користування. 
 6. Припинити малому приватному підприємству «ЕЛЕГІЯ» договір 
оренди земельної ділянки (державна реєстрація від 27.09.2005 № 202) 
площею 0,5400 га по просп. Інженерів, 11-а, укладений на підставі рішення 
Кіровоградської міської ради від 09.08.2004 № 1105 для розміщення 
виробничої бази, у зв’язку з продажем нерухомого майна, розміщеного на 
земельній ділянці. 
 Земельну ділянку площею 0,5400 га по просп. Інженерів, 11-а, віднести 
до земель житлової та громадської забудови, не наданих у власність або 
користування. 

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

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


