
 

ПРОЕКТ № 1457 

УКРАЇНА 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

від «__» _________ 2017 року         № _____ 

 

Про надання Романюку Р.О., Маклакову О.М. 

та Корнійчуку О.А. дозволу  

на розроблення проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки  

по вул. Родниковій, 90-а 

 

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34 статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 19, 92, 134 

Земельного кодексу України, статтею 50 Закону України «Про землеустрій», 

розглянувши звернення Панченка А.М., Бордюжі О.О., Романюка Р.О.,  

Маклакова О.М. та Корнійчука О.А., Кіровоградська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Припинити Бордюжі Ользі Олексіївні та Панченку Андрію Михайловичу 

договір оренди землі від 12.07.2004 № 209 (державна реєстрація  

від 19.07.2004 № 215) по вул. Родниковій, 90-а загальною площею 0,917 га 

(кадастровий № 3510100000:19:177:0003), поновлений на підставі рішення 

Кіровоградської міської ради від 22.09.2015 р. № 4547 (додаткова угода  

від 09.06.2017 № 21) для розміщення складів у зв'язку з продажем нерухомого 

майна, розміщеного на земельній ділянці. 

Земельну ділянку площею 0,917 га по вул. Родниковій, 90-а віднести до 

земель запасу. 

 Управлінню земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища забезпечити виготовлення та видачу угоди про припинення договору 

оренди землі.  

Бордюжі Ользі Олексіївні та Панченку Андрію Михайловичу передати по 

акту приймання-передачі Кіровоградській міській раді земельну ділянку у стані не 

гіршому порівняно з тим, у якому ділянка була надана в оренду. 

2. Надати Романюку Роману Олександровичу, Маклакову Олександру 

Михайловичу та Корнійчуку Олегу Анатолійовичу дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду строком на 49 років по  

вул. Родниковій, 90-а загальною площею 0,917 га (у тому числі по угіддях: 0,917 га 



2 

 

– землі під промисловою забудовою) для розміщення виробничої бази за рахунок 

земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення, що перебувають у запасі. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища та заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Грабенка О.В. 

 

 

 

Міський голова          А.Райкович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Шевченко 22 09 49 


