
        УКРАЇНА 
 

       КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

   ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

      Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 26 червня 2012 року            № 1883 
 

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 пункту 1 рішення Кіровоградської міської ради             
від 14 вересня 2011 року № 830 "Про надання КП "ПВК Геркон" дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по               
вул. Героїв Сталінграда, 16, корп. 1", а саме площу "0,0286 га" замінити на 
площу "0,0958 га" за умови погодження з балансоутримувачами інженерних 
мереж (телефонний кабель, електричний кабель, газопровід). 
 2. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 21 вересня 
2010 року № 3899 "Про надання Кіровоградській обласній благодійній 
організації "НОВЕ ПОКОЛІННЯ" дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Богдана 
Хмельницького, 221", а саме в пункті 2 слова "один рік" замінити на слова "два 
роки". 

3. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 03 березня 
2012 року № 1350 "Про надання Березі М.С. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Миру (біля будинку     
№ 27)", а саме в пункті 1 площу "0,054 га" замінити на площу "0,0612 га". 

4. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 30 березня   
2012 року № 1537 "Про поновлення договорів оренди земельних ділянок", а 
саме в пункті 4 термін оренди "5 років" замінити на термін оренди "25 років". 
 5. Відмовити Спортивному клубу "СК-Ятрань" дочірнього підприємства 
фірми "Віватон" у внесенні змін до рішення Кіровоградської міської ради            
від 07 грудня 2011 року № 1093 "Про поновлення договорів оренди земельних 
ділянок" в частині зменшення орендної ставки з 6% до 3%. 
 6. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 03 березня 
2012 року № 1333 "Про передачу Нужненку В.С. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Куроп'ятникова (біля будинку № 50)", а саме в 
пунктах 1 та 2 площу "0,0025 га" замінити на площу "0,0024 га". 
 
 

Міський голова                                О.Саінсус 
 
Гоувар 22 09 49 


