
УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
від 04 червня 2015 року                  № 4192 
 
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 12 Земельного кодексу України, Кіровоградська міська рада 
 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради                                 
від 20 листопада 2013 року № 2600 «Про передачу Ковальову Л.П. в оренду 
земельної ділянки по вул. Калініна, 18/35», а саме в пункті 4 слова: 
«протягом шести місяців з дати прийняття рішення» та пункт 5 рішення 
виключити. 

2. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради                                 
від 20 листопада 2013 року № 2604 «Про передачу Нестеренку В.О. в оренду 
земельної ділянки по вул. Коцюбинського, 52-а», а саме в пункті 4 слова: 
«протягом шести місяців з дати прийняття рішення» та пункт 5 рішення 
виключити. 

3. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради                                 
від 20 листопада 2013 року № 2607 «Про передачу ТОВ «АТБ-ТОРГСТРОЙ» 
в оренду земельної ділянки по вул. Габдрахманова, 50», а саме в пункті 4 
слова: «протягом шести місяців з дати прийняття рішення» та пункт 5 
рішення виключити. 
 4. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради                                 
від 18 грудня 2013 року № 2716 «Про передачу Вітряченку Л.Б. в оренду 
земельної ділянки по вул. Кропивницького, 6-а», а саме в пункті 4 слова: 
«протягом шести місяців з дати прийняття рішення» та пункт 5 рішення 
виключити. 

5. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради                                 
від 18 грудня 2013 року № 2717 «Про передачу Жуковській І.І. в оренду 
земельної   ділянки    по   пров.  Фортечному,  19», а  саме  в  пункті  5   слова:  
 «протягом шести місяців з дати прийняття рішення» та пункт 6 рішення 
виключити. 
 



 
2 

 
6. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради                                 

від 18 грудня 2013 року № 2723 «Про передачу ТОВ «Торгівельний комплекс 
«СМАК» в оренду земельної ділянки по вул. Пашутінській, 54/55», а саме в 
пункті 4 слова: «протягом шести місяців з дати прийняття рішення» та пункт 
5 рішення виключити. 

7. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради                                 
від 18 грудня 2013 року № 2724 «Про поновлення Бедзай Л.М. договору 
оренди земельної ділянки по вул. Короленка, 40», а саме в пункті 2 слова: 
«протягом шести місяців з дати прийняття рішення» та пункт 3 рішення 
виключити. 

8. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради                                 
від 29 січня 2014 року № 2857 «Про передачу Клименченку С.Л. в оренду 
земельної ділянки по вул. Волкова, 6, корп. 3», а саме в пункті 5 слова: 
«протягом шести місяців з дати прийняття рішення» та пункт 6 рішення 
виключити. 
 9. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради                                 
від 29 січня 2014 року № 2864 «Про передачу ПП ПВФ «АЦИНУС» в оренду 
земельної ділянки по пров. Фортечному, 19-а», а саме в пункті 4 слова: 
«протягом шести місяців з дати прийняття рішення» та пункт 5 рішення 
виключити. 

10. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради               
від 27 березня 2014 року № 2975 «Про передачу  Музиченку В.В. в оренду 
земельної ділянки по пров. Остапа Вишні, 23», а саме в пункті 4 слова: 
«протягом шести місяців з дати прийняття рішення» та пункт 5 рішення 
виключити. 

11. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради                                 
від 24 квітня 2014 року № 3120 «Про передачу Терзову Д.С. та ПрАТ 
«Кіровоградське видавництво» КП ДАК «УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» в 
оренду земельної ділянки по вул. Глинки, 2», а саме в пункті 4 слова: 
«протягом шести місяців з дати прийняття рішення» та пункт 5 рішення 
виключити. 

12. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради                                 
від 06 червня 2014 року № 3181 «Про поновлення Крижан В.І. договору 
оренди земельної ділянки по вул. Дворцовій (біля будинку № 28)», а саме в 
пункті 2 слова: «протягом шести місяців з дати прийняття рішення» та          
пункт 3 рішення виключити. 
 13. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради                                 
від  29 липня 2014 року № 3351 «Про передачу  ТОВ «АВГУСТ-СИСТЕМ» в  
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оренду земельної ділянки по вул. Шевченка, 12», а саме в пункті 5 слова: 
«протягом шести місяців з дати прийняття рішення» та пункт 6 рішення 
виключити. 
 14. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради                                 
від  11   грудня   2012  року   № 2161   «Про   поновлення    договорів   оренди  
земельних ділянок», а саме в пункті 8 слова: «протягом шести місяців з дати 
прийняття рішення» та пункт 9 рішення виключити. 
 15. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради                                 
від 21 вересня 2010 року № 3965 «Про поновлення ВАТ «Кіровоградський 
хлібозавод» договорів оренди земельних ділянок», а саме в пункті 9 слова: 
«протягом 6 місяців з дати прийняття рішення. У разі неукладання договору 
в зазначений термін, дане рішення втрачає силу» виключити. 
 16. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради                                 
від 16 лютого 2010 року № 3077 «Про передачу в оренду земельних ділянок», 
а саме в пункті 7 слова: «протягом 6 місяців з дати прийняття рішення. У разі 
неукладання договорів в зазначений термін, дане рішення втрачає силу» 
виключити.  
 17. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради                                 
від 30 березня 2012 року № 1519 «Про передачу Волошиній О.В. в оренду 
земельної ділянки по вул. Великій Перспективній, 26», а саме в пункті 3 
слова: «протягом шести місяців з дати прийняття рішення. У разі 
неукладання договору в зазначений термін, дане рішення втрачає силу» 
виключити.  
 18. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради                                 
від 16 грудня 2014 року № 3782 «Про продаж Масаликіній С.В. земельної 
ділянки несільськогосподарського призначення по вул. Жовтневої   
революції, 33», а саме в пункті 3 слова «протягом двох місяців з дня 
набрання чинності цього рішення» виключити.  
 19. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради                                 
від 29 січня 2014 року № 2794 «Про продаж Череватому О.М. земельної 
ділянки несільськогосподарського призначення по вул. Прирічній, 123-б», а 
саме в пункті 3 слова «протягом двох місяців з дня набрання чинності цього 
рішення» виключити. 
 20. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради                                 
від 04 липня 2013 року № 2416 «Про продаж Кожухарю О.В земельної 
ділянки несільськогосподарського призначення по просп. Правди, 7-а», а 
саме в пункті 4 слова «протягом двох місяців із дня набрання чинності цього 
рішення» виключити. 
 21. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради                                 
від 29 січня 2014 року № 2793 «Про продаж Гнатенко О.П. земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення по вул. Пашутінській, 47-а», а саме в 
пункті 3 слова «протягом двох місяців із дня набрання чинності цього 
рішення» виключити. 
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 22. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради                               
від 28 жовтня 2014 року № 3582 «Про  продовження  ТОВ  «ХХІ-ВІК» 
договору оренди землі по вул. Героїв Сталінграда, 1-б», а саме в пункті 3 
слова: «протягом шести місяців з дати прийняття рішення» та                               
пункт 4 рішення виключити. 
 
 
 
 

Секретар міської ради        І. Марковський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гавриленко 22 09 49  


