
      УКРАЇНА 
 

    КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

  ТРИДЦЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
     

    Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 20 листопада 2013 року           № 2618 
 

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 середній школі № 27 право постійного користування 
земельною ділянкою загальною площею 0,69 га по вул. Колгоспній, 73, 
надане на підставі рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської 
ради від 14 квітня 1993 року   № 272 для розміщення середньої школи № 27, 
у зв’язку з передачею будівлі управлінню власності та приватизації 
комунального майна Кіровоградської міської ради. 
 Земельну ділянку площею 0,69 га по вул. Колгоспній, 73 віднести до 
забудованих земель житлової та громадської забудови, не наданих у 
власність  або користування. 
 2. Припинити Кіровоградському комбінату хлібопродуктів № 2 право 
постійного користування земельною ділянкою загальною площею 6,06695 га 
по вул. Валентини Терешкової, 225, надане на підставі рішень виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради від 10 вересня 1997 року № 746 та     
від 11 листопада 1994 року № 813 для розміщення виробничої бази, на 
підставі акту про реалізацію арештованого нерухомого майна від 15 серпня 
2013 року.  

Земельну ділянку площею 6,06695 га по вул. Валентини        
Терешкової, 225 зарахувати до забудованих земель промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, не наданих 
у власність  або користування. 

3. Припинити товариству з обмеженою відповідальністю виробничо-
комерційній фірмі “А-Г” право постійного користування земельною 
ділянкою загальною площею 2074,9 кв. м по вул. Космонавта Попова, 11-а, 
надане на підставі рішення Кіровоградської міської ради від 28.12.2001         
№ 1304 для розміщення придбаного  майна-пекарні  з  теплицею,  у  зв’язку  з  
переходом права власності на нерухоме майно (рішення третейського суду), 
розміщене на земельній ділянці. 
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Земельну ділянку площею 0,2075 га по вул. Космонавта Попова, 11-а 

віднести до забудованих земель житлової та громадської забудови не 
наданих у власність  або користування. 

4. Припинити Кіровоградській міській лікарні швидкої медичної 
допомоги право постійного користування земельної ділянки                    
площею 1259,1 кв. м по  вул. Медведєва, 11, надане на підставі рішення 
Кіровоградської міської ради  від 17.09.1999 № 332 для розміщення 
поліклініки, у зв’язку з передачею нерухомого майна на баланс управління 
економіки та фінансів Кіровоградської міської ради. 

Земельну ділянку площею 1259,1 кв. м по вул. Медведєва, 11 віднести 
до забудованих земель житлової та громадської забудови, не наданих у 
власність або користування.  
 5. Припинити закритому акціонерному товариству “Господарчі товари” 
право постійного користування  земельної ділянки площею 16498,9 кв. м по                     
просп. Інженерів, 10, надане на підставі рішення Кіровоградської міської 
ради від 23.11.1999 № 403 для розміщення виробничої бази, у зв’язку  з 
договорами купівлі-продажу нерухомого майна, розміщеного на земельній 
ділянці. 
 6. Припинити Іванченко Олені Василівні шляхом розірвання договір 
оренди земельної ділянки (кадастровий № 3510100000:24:196:0013)     
площею 736,30 кв. м по вул. Криничуватій, 29-а, укладений на підставі 
рішення Кіровоградської міської ради від 28.12.2007 № 405 для розміщення 
магазину, у зв’язку з договором дарування нерухомого майна, розміщеного 
на земельній ділянці. 
 Земельну ділянку площею 0,0736 га по вул. Криничуватій, 29-а 
віднести до забудованих земель житлової та громадської забудови, не 
наданих у власність або користування. 
 7. Припинити Іванченко Олені Василівні шляхом розірвання договір 
оренди земельної ділянки (кадастровий № 3510100000:20:135:0009)     
площею 0,0465 га по вул. Січовій, 53, укладений на підставі рішення 
Кіровоградської міської ради від 28.09.2004 № 1119 для розміщення 
магазину, у зв’язку з договором дарування нерухомого майна, розміщеного 
на земельній ділянці. 

Земельну ділянку площею 0,0465 га по вул. Січовій, 53 віднести до 
забудованих земель житлової та громадської забудови, не наданих у 
власність або користування. 

8. Припинити Іванченко Олені Василівні шляхом розірвання договір 
оренди земельної ділянки (кадастровий № 3510100000:37:273:0012)      
площею 0,3084 га по просп. Університетському, укладений на підставі 
рішення Кіровоградської міської ради від 28.12.2007 № 405 для розміщення 
добудови до магазину та під паркування автотранспорту, у зв’язку з 
договором дарування нерухомого майна, розміщеного на земельній ділянці. 
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Земельну ділянку площею 0,3084 га по просп. Університетському  

віднести до забудованих земель житлової та громадської забудови, не 
наданих у власність або користування. 

9. 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 


