
 
 

УКРАЇНА 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 12 липня 2018 року         № 1783 
 
Про внесення змін  
до рішень 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, 118,  
124 Земельного кодексу України та розглянувши звернення громадян, Міська 
рада міста Кропивницького 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Внести зміни до п. 4 рішення Кіровоградської міської ради  

від 11.07.2017 № 1029 «Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам АТО», а саме 
виключити слова «(біля будинку № 15)». 

2. Внести зміни до рішення Міської ради міста Кропивницького  
від 19.12.2017 № 1344 «Про надання Чайці Л.О. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Героїв 
України (біля будинку № 28, корп. 1)», а саме слова «в оренду строком  
на 5 років» замінити на слова «у власність» та в преамбулі рішення  
статтю 124 Земельного кодексу України замінити статтею 118 та доповнити 
статтею 121 Кодексу. 

3. Внести зміни до рішення Міської ради міста Кропивницького  
від 19.12.2017 № 1345 «Про надання Хлевіцькому І.В. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  
пров. Фортечному (біля будинку № 21-а)», а саме слова «в оренду строком  
на 5 років» замінити на слова «у власність» та в преамбулі рішення  
статтю 124 Земельного кодексу України замінити статтею 118 та доповнити  
статтею 121 Кодексу. 

4. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради  
від 04.09.2017 № 1124 «Про надання Чупріні Р.А. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Героїв 
України (біля будинку № 22, корп. 1)», а саме слова «в оренду строком на 5 
років» замінити на слова «у власність» та в преамбулі рішення  
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статтю 124 Земельного кодексу України замінити статтею 118 та доповнити  
статтею 121 Кодексу. 

5. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради  
від 04 вересня 2017 № 1123 «Про надання Копилу О.В. дозволу на  
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Героїв України (біля будинку № 22, корп. 1)», а саме слова «в оренду 
строком на 10 років» замінити на слова «у власність» та в преамбулі рішення  
статтю 124 Земельного кодексу України замінити статтею 118 та доповнити  
статтею 121 Кодексу. 

6. Внести зміни до п. 32 рішення Кіровоградської міської ради  
від 08.12.2005 № 1597 «Про регулювання земельних відносин», а саме слова 
«в оренду» замінити на слова «у власність», виключити слова «терміном  
на 10 років» та преамбулу рішення доповнити статтями 118 та 121 
Земельного кодексу України. 

7. Внести зміни до пунктів 127 та 127.1 рішення Міської ради міста 
Кропивницького від 19.12.2017 № 1303 «Про передачу у власність земельних 
ділянок громадянам», а саме адресу «по вул. Болгарській, 44-а» замінити на 
адресу «по вул. Сєрова, 44-а». 

8. Внести зміни до пунктів 6 та 6.1 рішення Міської ради міста 
Кропивницького від 19.12.2017 № 1323 «Про передачу у спільну  
сумісну власність земельних ділянок громадянам», а саме адресу  
«по вул. Олександрійській, 63» замінити на адресу  
«по вул. Олександрійській, 63-а». 

 
 
 

Міський голова                                           А.Райкович  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сесмій 22 09 49 


