
                                               УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 2 лютого 2012 року                                   № 1284 
 

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, розглянувши звернення               
громадян та юридичних осіб, Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 1. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 29 березня 
2011 року № 397 «Про надання ВАТ «ПМК-37» дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок», а саме в пунктах 
1, 2, 3 слова «відкритому акціонерному товариству» замінити на слова 
«публічне акціонерне товариство». 

2. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради  від 28 грудня 
2007 року № 405 «Про розгляд звернень юридичних та фізичних осіб з 
питань регулювання земельних відносин», а саме в пункті 8.34 розділу УІІІ 
площу «15986,00 кв.м» замінити на площу «15353,00 кв.м». 

3. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 27 жовтня 
2011 року №  970 "Про надання ТОВ "ОПУС ПЛЮС"  дозволу на 
розроблення проекту землеустрою шляхом зміни цільового призначення 
земельної ділянки по вул. Кропивницького, 173", а саме  в пункті 1 слова 
"для розміщення адміністративно-торговельного комплексу" замінити на 
слова "для розміщення адміністративно-торговельного комплексу з пунктом 
технічного обслуговування автомобілів". 

4. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 14 вересня 
2011 року № 827 «Про надання Шуцькому Д.Є. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                       
пров. Пожарського (біля будинку № 5), а саме прізвище «Шуцькому» 
замінити на прізвище «Щуцькому» та слово «пров.» замінити на слово 
«вул.». 

5. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 24 лютого 
2011 року № 247 «Про поновлення ФОП Баркар С.Б. договору оренди 
земельної ділянки по вул. Генерала Жадова (біля будинку № 27)», а саме в 
пункті 2 слова «5%» замінити на слова «3%». 

6. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 24 лютого 
2011 року № 248 «Про поновлення ФОП Баркар О.М. договору оренди 
земельної ділянки по вул. Жовтневої революції, 18», а саме в пункті 2 слова 
«5%» замінити на слова «3%». 
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7. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 14 вересня 

2011 року № 807 «Про надання Баркару О.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки по  вул. Академіка  
Корольова, 25/6», а саме слова «Олегу Миколайовичу» замінити на слова 
«Світлані Борисівні» та площу "0,0085 га" замінити на площу 0,0089 га". 

8. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 28 квітня 
2011 року №511 «Про надання Соколовій М.І. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Карла 
Маркса, 10», а саме в пункті 1 площу «0,007 га» замінити на площу                     
«0,008 га». 

9. Внести зміни  до рішення Кіровоградської міської ради                           
від 29 березня 2011 року № 370 «Про надання Мілющенко Н.М. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Валентини Терешкової, 76», в саме площу «100,00 кв.м» замінити на 
площу «126,00 кв.м», та визначити таким, що втратив чинність пункт 2 
даного рішення. 

10. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради                        
від 29 березня 2011 року № 421 «Про поновлення ПВКФ «АЛПА» договору 
оренди земельної ділянки по вул. Волкова (біля АТС № 5)», а саме: пункт 1 
доповнити наступними словами «з право суборенди». 

11. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради                   
від 07 вересня 2010 року № 3811 «Про надання Степаненку С.М. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки біля 
будинку по  вул. Лермонтова, 2/56», а саме в пункті 1 слово «Марковичу» 
замінити на слово «Макаровичу». 

12. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради                    
від 02 вересня 2010 року № 3761 "Про надання Ткаченку К.О. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення 
земельної ділянки по проїзду Підлісному, 8", а саме в пункті 2 слова "один 
рік" замінити на слова "два роки". 

13. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради                           
від 24 лютого 2011 року № 250 "Про поновлення договорів оренди земельних 
ділянок", а саме в пункті 12 адресу "по вул. Калініна, 10/16" замінити на 
адресу  "вул. Калініна, 10/14". 
 
 

Міський голова           О.Саінсус 
 
 
 
 
 
 
Гоувар 
22-09-49 


