
УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВОСЬМА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 07 квітня 2017 року        №  963 
 

Про внесення змін до рішень  

Кіровоградської міської ради 
 

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34                

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,                    

статтею 50 Закону України «Про землеустрій», статтею 12 Земельного 

кодексу України та розглянувши звернення громадян та юридичних осіб, 

Кіровоградська міська рада 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Внести зміни до пункту 2.1 рішення Кіровоградської міської ради 

від 23.02.2016 № 113 «Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам», а саме: після слів «Передати Паламару Дмитру Михайловичу» 

виключити слова «(9/10 ч. домоволодіння)» та після слів «Паламар Оксані 

Володимирівні» виключити слова «(1/10 ч. домоволодіння)».  

2. Внести зміни до пункту 2 рішення Кіровоградської міської ради  

від 29.03.2016 № 170 «Про надання Сороковій Я.О. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Космонавта 

Попова, 13», а саме: площу 0,0085 га (84,68 кв.м) замінити на  

площу 0,0136 га. 

3. Внести зміни до пункту 12.1 рішення Кіровоградської міської ради 

від 17.01.2017 № 773 «Про передачу у спільну сумісну власність земельних 

ділянок громадянам», а саме: слова та цифри «(у тому числі по  

угіддях: 0,1000 га – землі одно- та двоповерхової забудови)» замінити на 

слова та цифри «(у тому числі по угіддях: 0,2000 га – землі одно- та 

двоповерхової забудови)» 

4. Внести зміни до пункту 22.1 рішення Кіровоградської міської ради 

від 17.01.2017 № 768 «Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам», а саме: кадастровий № 3510100000:11:071:00596 замінити на 

кадастровий № 3510100000:11:071:0059. 

5. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради  

від 04.06.2015 № 4186 «Про поновлення ПАТ «КІРОВОГРАДСЬКИЙ 

ХЛІБОЗАВОД договорів оренди земельних ділянок по м. Кіровограду», а 

саме: кадастровий № 3510100000:37:316:0015 замінити на кадастровий  

№ 3510100000:37:316:0149. 

6. Внести зміни до пункту 1 рішення Кіровоградської міської ради  

від 27.03.2014 № 2960 «Про надання Службі автомобільних доріг у 

Кіровоградській області та ДП «Кіровоградський облавтодор»  

ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Полтавській, 38», а 

саме: площу 0,2610 га замінити на площу 0,2808 га у зв’язку з уточненням 

площі земельної ділянки після проведення геодезичних вимірів. 

 

Міський голова                                        А.Райкович  
Шевченко 22 09 49  


