
УКРАЇНА 
    
  КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
     

                  ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

  Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 24 квітня 2012 року                                           № 1687 
 

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 27 жовтня 
2011 року № 980 "Про передачу Константінову Ф.Г. в оренду земельної 
ділянки   по   вул. Космонавта Попова, 15/18", а саме пункт 2 доповнити 
словами "та ювелірної майстерні". 

2. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 15 вересня 
2009 року № 2560 "Про затвердження матеріалів вибору та надання 
Довгополому А.П. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по просп. Правди (біля житлового будинку     
№ 3, корп. 2), а саме в пункті 1 замість слів "безоплатно у власність" 
написати "в оренду на 5 років". 

3. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 2 лютого 
2012 року № 1256 "Про передачу Вербовій В.В. в оренду земельної ділянки 
по вул. 50 років Жовтня, 13/1", а саме площу "0,0057 га" замінити на площу 
"0,0059 га". 

4. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 30 червня 
2011 року № 728 "Про поновлення ТОВ "АВІАТОР" договору оренди 
земельної ділянки по вул. Добровольського, 15", а саме пункт 1 доповнити 
абзацем: "Встановити розмір орендної плати на рівні 3% від нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки". 

5. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 2 лютого 
2012 року № 1267 "Про передачу ФОП Тулянцеву О.Г. в оренду земельної 
ділянки по вул. Великій Перспективній, 7", а саме в пункті 2 слова 
"промисловості, транспорту, зв"язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення" замінити на слова "житлової та громадської забудови". 

6. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 15 квітня 
2010 року № 3395 "Про передачу в оренду земельної ділянки                  
Шафранову А.О.", а саме в пунктах 1 та 2 адресу "по вул. Яновського (біля 
будинку № 155) " замінити на адресу "по вул. Яновського, 155".  
 
Міський голова                                 О.Саінсус  


