
 
УКРАЇНА 

 
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
від 24 квітня 2014 року         № 3059 
 
Про надання Гарькавому Ю.О.  
дозволів на розроблення проекту  
землеустрою по просп. Правди, 3-б  
та технічної документації  
із землеустрою щодо встановлення  
(відновлення) меж земельної ділянки  
по вул. 50 років Жовтня, 7-б 
 

Керуючись статтями 142, 143 Конституції України, пунктом 34          
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,                
статтею 50 Закону України «Про землеустрій», статтями 12, 19, 123, 124, 134 
Земельного кодексу України, розглянувши заяви Гарькавого Ю.О., 
Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Припинити відкритому акціонерному товариству 
«КІРОВОГРАДСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» шляхом розірвання договір оренди 
(державна реєстрація від 10.03.2005 № 53) загальною площею 0,0012 га по 
просп. Правди (біля магазину № 103), надане на підставі рішення 
Кіровоградської міської ради від 12.11.2004 № 1324 для розміщення 
торговельного кіоска, у зв’язку з договором купівлі-продажу нерухомого 
майна, розміщеного на земельній ділянці. 

2. Надати Гарькавому Юрію Олексійовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду строком 
на 10 років по просп. Правди, 3-б загальною площею 0,0028 га – землі, які 
використовуються в комерційних цілях, для розміщення торговельного 
кіоску (КВЦПЗ 03.07) за рахунок земель житлової та громадської забудови.  

3. Припинити відкритому акціонерному товариству 
«КІРОВОГРАДСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» шляхом розірвання договір оренди 
(державна реєстрація від 10.03.2005 № 63) загальною площею 0,0012 га по 
вул. 50 років Жовтня (біля зупинки міського транспорту «Друкарня»), надане 
на підставі рішення Кіровоградської міської ради від 12.11.2004 № 1324 для 
розміщення торговельного кіоска, у зв’язку з договором купівлі-продажу 
нерухомого майна, розміщеного на земельній ділянці. 
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4. Надати Гарькавому Юрію Олексійовичу дозвіл на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) в оренду строком на 15 років по 
вул. 50 років Жовтня, 7-б загальною площею 0,0012 га – землі, які 
використовуються в комерційних цілях, для розміщення торговельного 
кіоска (КВЦПЗ 03.07) за рахунок земель житлової та громадської забудови.  

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань архітектури, будівництва та регулювання 
земельних відносин та першого заступника міського голови. 
 
 
 
Міський голова           О.Саінсус 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гавриленко 22 09 49 


