
 
УКРАЇНА 

 
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
П’ЯТДЕСЯТ ДРУГА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
від 29 вересня 2015 року                                № 4649 
 

Про припинення  
ПАТ «КІРОВОГРАДСЬКИЙ  
ХЛІБОЗВОД» договорів оренди  
землі по м. Кіровограду 
 

Керуючись статтями 142, 143 Конституції України, пунктом 34          
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,     
статтями 12, 19, 92, 120, 126, 141 Земельного кодексу України, статтею 55 
Закону України «Про землеустрій», розглянувши звернення  
ПАТ «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД», Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Припинити ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«КІРОВОГРАДСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» договір оренди земельної ділянки 
(державна реєстрація від 10.03.2005 № 55) загальною  
площею 0,0012 га по вул. Євгена Маланюка (біля магазину «Колосок») 
укладений на підставі рішення Кіровоградської міської ради від 12.11.2004      
№ 1324 для розміщення торговельного кіоска, на підставі договору купівлі-
продажу майна, розміщеного на земельній ділянці.  

Земельну ділянку площею 0,0012 га по вул. Євгена Маланюка (біля 
магазину «Колосок») віднести до земель житлової та громадської забудови, 
не наданих у власність або користування. 

2. Припинити ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«КІРОВОГРАДСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» договір оренди земельної ділянки 
(державна реєстрація від 02.03.2009 № 040938700008) загальною                    
площею 9,0 кв. м на розі вулиць Будівельників та Московської, укладений на 
підставі рішення Кіровоградської міської ради від 31.01.2006 № 1693 для 
розміщення торговельного кіоска, на підставі договору купівлі-продажу 
майна, розміщеного на земельній ділянці. 

Земельну ділянку площею 0,0009 га на розі вулиць Будівельників та 
Московської віднести до земель житлової та громадської забудови, не 
наданих у власність або користування. 

3. Припинити ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«КІРОВОГРАДСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» договір оренди земельної ділянки 
(державна реєстрація від 10.03.2005 № 52) загальною площею 0,0012 га по 
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вул. Червонозорівській (біля магазину № 132), укладений на підставі рішення 
Кіровоградської міської ради від 12.11.2004 № 1324 для розміщення 
торговельного кіоска, на підставі договору купівлі-продажу майна, 
розміщеного на земельній ділянці. 

Земельну ділянку площею 0,0012 га по вул. Червонозорівській (біля 
магазину № 132) віднести до земель житлової та громадської забудови, не 
наданих у власність або користування. 

4. 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 


