
      
       
 
 

           УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 30 березня 2012 року                      № 1543 
 
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 18 листопада 2008 року № 1620  “Про надання ЖБК “Політ” та             
ЖБК “Надія” згоди на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Маршала Конєва, 29, корп. 2 ) 102 мікрорайон,  
поз. 33, вісі 2-8)", а саме в пункті 2 слова “вісі 2-8” замінити на слова                 
“вісі 1-2”. 

2. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 27 жовтня 
2011 року  № 945 “Про надання Баркару  Олегу Миколайовичу дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Кірова, 9”, а саме в пункті 1 площу “0,0085 га” замінити на площу 
“0,0098 га”. 
 3. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 21 вересня 
2010 року № 3965 “Про поновлення ВАТ “Кіровоградський хлібозавод” 
договорів оренди земельних ділянок”, в саме  в пункті 4 площу “11,39 кв. м” 
замінити на площу “12,26 кв. м”. 
 4. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 30 червня 
2011 року № 685 “Про надання ТОВ “Єдина система” дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Валентини Терешкової, 219”, а саме в пункті 1 слова “земель житлової 
та громадської забудови” замінити на слова  “земель промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення”. 
 5. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня 
2011 року № 138 “Про надання ЖБК “Будівельник-2” дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                                       
вул. Кропивницького, 10”, а саме  в пункті 1 слова “житлово-будівельному 
кооперативу “Будівельник-2” замінити на слова “житлово-будівельному 
кооперативу “Будівельник-2” “Кіровоградважбуд”. 
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6. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 15 квітня 
2010 року № 3467 “Про надання Гурському І.Ю. та Громку А.І. дозволів на 
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок по                       
вул. Сухомлинського”, а саме у пунктах 1 та 2 слова “за рахунок земель 
житлової та громадської забудови” замінити на слова “за рахунок земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення”. 
 7. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 7 грудня 
2011 року № 1068 “Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою (шляхом зміни цільового призначення) щодо відведення 
земельної ділянки у власність по пров. Курінному, 58”, а саме в пункті 1 
площу “1,662 га” замінити на площу “1,9662 га”. 
 8. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 7 грудня 
2011 року №1043 “Про передачу Головному управлінню Державного 
казначейства України у Кіровоградській області земельної ділянки по         
вул. Великій Перспективній, 31”, а саме у пунктах 1 та 2 слова “Головному 
управлінню Державного казначейства України у Кіровоградській області” 
замінити на слова “Головному управлінню Державної казначейської служби 
України у Кіровоградській області”. 
 9. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 27 жовтня 
2011 року № 963 “Про надання Державному підприємству “Східний гірничо-
збагачувальний комбінат” дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки по вул. Сонячній, 34”, а саме: слова 
“площею 10,50 га для розміщення бази відпочинку за рахунок земель 
рекреаційного призначення” замінити на слова “площею 10,3172 га, з них: 
0,6929 га – пасовищ, 0,1052 га – під гідротехнічними спорудами, 2,6666 га – 
під ставками, за рахунок земель водного фонду, та 6,8525 га – кемпінгів, 
будинків для відпочинку або проведення відпусток, за рахунок земель 
рекреаційного призначення по вул. Сонячній, 30, що перебувають у запасі.” 
 
 
Міський голова        О.Саінсус 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гоувар 
22-09-49 


