
УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від 04 червня 2015 року                                 № 4169 
 

Про внесення змін до рішень  
Кіровоградської міської ради  
 

Керуючись статтями 142, 143 Конституції України, пунктом 34                
статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,                    
статтею 50 Закону України “Про землеустрій”, статтею 12 Земельного 
кодексу України та розглянувши звернення громадян, Кіровоградська міська 
рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради  
від 27 березня 2014 року № 2974 «Про передачу Ковальовій Л.В. та  
Єременко Л.В. в оренду земельної ділянки по вул. Херсонській, 115/6”, а 
саме: в пункті 3 замінити слова “трикратного земельного податку” на слова  
“трьох відсотків від нормативно грошової оцінки” та в пункті 4 виключити 
слова “протягом шести місяців з дати прийняття рішення” та пункт 5 
виключити. 

2. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради  
від 27 березня 2014 року № 2912 «Про передачу у власність земельних 
ділянок громадянам”, а саме: в пункті 13.1 замінити цифри “0,1185” на  
цифри “0,1158”.  

3. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради  
від 28 жовтня 2014 року № 3502 “Про передачу Жеребілову С.В. безоплатно 
у власність земельної ділянки по вул. Жовтневої революції (біля будинку  
№ 31)”, а саме: замінити цифри “3510100000:32:249:0059” на цифри 
“3510100000:33:249:0059”.  

4. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради                                 
від 24 квітня 2014 № 3077 «Про передачу ПАТ «Ліки «Кіровоградщини» в 
оренду земельної ділянки по вул. Степняка-Кравчинського, 1», а саме слова 
та цифри «0,01504 га» замінити на слова та цифри «0,1504 га». 

5. Внести зміни до пункту 17 додатка до рішення Кіровоградської 
міської ради від 02 вересня 2010 № 3732 «Про передачу безоплатно у 
власність земельних ділянок по пров. Експериментальному», а саме слова 
«Великий Олександр Володимирович» замінити на слова «Величко Олег 
Володимирович». 

 
 

Секретар міської ради             І.Марковський 
 
Антонова 22 09 49 
  


