
 

ПРОЕКТ № 3322  

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від “___”__________ 2019 року                            № ______ 
 

Про внесення змін до рішень 

Міської ради міста Кропивницького 
 

Керуючись статтею144 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, Міська рада міста Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни до пункту 22 Міської ради міста Кропивницького  

від 07.05.2019 року № 2536 «Про передачу у спільну сумісну власність 

земельних ділянок громадянам», а саме: прізвище “Безуглій” замінити на 

прізвище “Войніковій”.  

2. Внести зміни до пункту 5 Міської ради міста Кропивницького  

від 11.06.2019 року № 2680 «Про передачу у спільну сумісну власність 

земельних ділянок громадянам», а саме: по батькові “Дмитрівні” замінити на  

по батькові “Дмитріївні.  

 

 

 

Міський голова                                         А.РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тетяна Антонова 22 09 49 



Доопрацьований 29.10.2019 

ПРОЕКТ № 3322  

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від “___”__________ 2019 року                            № ______ 
 

Про внесення змін до рішень 

Міської ради міста Кропивницького 
 

Керуючись статтею144 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, Міська рада міста Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни до пункту 22 Міської ради міста Кропивницького  

від 07.05.2019 року № 2536 «Про передачу у спільну сумісну власність 

земельних ділянок громадянам», а саме: прізвище “Безуглій” замінити на 

прізвище “Войніковій”.  

2. Внести зміни до пункту 5 Міської ради міста Кропивницького  

від 11.06.2019 року № 2680 «Про передачу у спільну сумісну власність 

земельних ділянок громадянам», а саме: по батькові “Дмитрівні” замінити на  

по батькові “Дмитріївні.  

3. Внести зміни до пунктів 1 та 1.1 Міської ради міста 

Кропивницького  

від 19.12.2018 року № 2211 “Про передачу у власність земельних ділянок 

учасникам АТО”, а саме адресу “вул. Григоровича, 4” замінити на  

“вул. Григоровича, 6”.  

4. Внести зміни до пункту 6 Міської ради міста Кропивницького  

від 10.09.2019 року № 2801 “Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам”, а саме ім’я, по батькові прізвище “Бережницькій Олені 

Анатоліївні” замінити на “Приймаченку Юрію Васильовичу”.  

5. Внести зміни до пункту 7 Міської ради міста Кропивницького  

від 10.09.2019 року № 2799 “Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам”, а саме ім’я 

“Вадиму” замінити на “Вадіму”. 

6. Внести зміни до пункту 1 Міської ради міста Кропивницького  

від 10.09.2019 року № 2803 “Про надання Хитрій В.І. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Глинки”, а саме по батькові “Іванівні” замінити на “Ігорівні”. 

7. Внести зміни до пункту 1 Міської ради міста Кропивницького  

від 10.09.2019 року № 2793 «Про надання Кулішу В.М. дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної  



 2  
  

ділянки по просп.. Промисловому, 15-а», а саме: по батькові 

“Миколайовичу” замінити на “Михайловичу.  
 

 

 

 

 

Міський голова                                         А.РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тетяна Антонова 22 09 49 



Доопрацьований 31.10.2019 

ПРОЕКТ № 3322  

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від “___”__________ 2019 року                            № ______ 
 

Про внесення змін до рішень 

Міської ради міста Кропивницького 
 

Керуючись статтею144 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, Міська рада міста Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни до пункту 22 Міської ради міста Кропивницького  

від 07.05.2019 року № 2536 «Про передачу у спільну сумісну власність 

земельних ділянок громадянам», а саме: прізвище “Безуглій” замінити на 

прізвище “Войніковій”.  

2. Внести зміни до пункту 5 Міської ради міста Кропивницького  

від 11.06.2019 року № 2680 «Про передачу у спільну сумісну власність 

земельних ділянок громадянам», а саме: по батькові “Дмитрівні” замінити на  

по батькові “Дмитріївні.  

3. Внести зміни до пунктів 1 та 1.1 Міської ради міста Кропивницького  

від 19.12.2018 року № 2211 “Про передачу у власність земельних ділянок 

учасникам АТО”, а саме адресу “вул. Григоровича, 4” замінити на  

“вул. Григоровича, 6”.  

4. Внести зміни до пункту 6 Міської ради міста Кропивницького  

від 10.09.2019 року № 2801 “Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам”, а саме ім’я, по батькові прізвище “Бережницькій Олені 

Анатоліївні” замінити на “Приймаченку Юрію Васильовичу”.  

5. Внести зміни до пункту 7 Міської ради міста Кропивницького  

від 10.09.2019 року № 2799 “Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам”, а саме ім’я 

“Вадиму” замінити на “Вадіму”. 

6. Внести зміни до пункту 1 Міської ради міста Кропивницького  

від 10.09.2019 року № 2803 “Про надання Хитрій В.І. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Глинки”, а 

саме по батькові “Іванівні” замінити на “Ігорівні”. 

7. Внести зміни до пункту 1 Міської ради міста Кропивницького  

від 10.09.2019 року № 2793 «Про надання Кулішу В.М. дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної  

 



 2  
  

ділянки по просп.. Промисловому, 15-а», а саме: по батькові “Миколайовичу” 

замінити на “Михайловичу.  

8. Внести зміни до пункту 3 Міської ради міста Кропивницького  

від 08.10.2019 року № 2929 «Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам», а саме: кадастровий номер “3510100000:11:110:0046” 

замінити на “3510100000:11:110:0043”.  
 

 

 
 

 

 
 

Міський голова                                         А.РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тетяна Антонова 22 09 49 



Доопрацьований 06.11.2019 

ПРОЄКТ № 3322  

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від “___”__________ 2019 року                            № ______ 
 

Про внесення змін до рішень 

Міської ради міста Кропивницького 
 

Керуючись статтею144 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, Міська рада міста Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни до пункту 22 рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 07.05.2019 року № 2536 «Про передачу у спільну сумісну 

власність земельних ділянок громадянам», а саме: прізвище “Безуглій” 

замінити на прізвище “Войніковій”.  

2. Внести зміни до пункту 5 рішення Міської ради міста Кропивницького  

від 11.06.2019 року № 2680 «Про передачу у спільну сумісну власність 

земельних ділянок громадянам», а саме: по батькові “Дмитрівні” замінити на  

по батькові “Дмитріївні.  

3. Внести зміни до пунктів 1 та 1.1 рішення Міської ради міста 

Кропивницькоговід 19.12.2018 року № 2211 “Про передачу у власність 

земельних ділянок учасникам АТО”, а саме адресу “вул. Григоровича, 4” 

замінити на “вул. Григоровича, 6”.  

4. Внести зміни до пункту 6 рішення Міської ради міста Кропивницького  

від 10.09.2019 року № 2801 “Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам”, а саме ім’я, по батькові прізвище “Бережницькій Олені 

Анатоліївні” замінити на “Приймаченку Юрію Васильовичу”.  

5. Внести зміни до пункту 7 рішення Міської ради міста Кропивницького  

від 10.09.2019 року № 2799 “Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам”, а саме ім’я 

“Вадиму” замінити на “Вадіму”. 

6. Внести зміни до пункту 1 рішення Міської ради міста Кропивницького  

від 10.09.2019 року № 2803 “Про надання Хитрій В.І. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Глинки”, а 

саме по батькові “Іванівні” замінити на “Ігорівні”. 

7. Внести зміни до пункту 1 рішення Міської ради міста Кропивницького  

від 10.09.2019 року № 2793 «Про надання Кулішу В.М. дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної  

 



 2  
  

ділянки по просп.. Промисловому, 15-а», а саме: по батькові “Миколайовичу” 

замінити на “Михайловичу.  

8. Внести зміни до пункту 3 рішення Міської ради міста Кропивницького  

від 08.10.2019 року № 2929 «Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам», а саме: кадастровий номер “3510100000:11:110:0046” замінити на 

“3510100000:11:110:0043”.  

9. Внести зміни до пункту 5 рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 08.10.2019 року № 2925 «Про передачу безоплатно у 

власність земельних ділянок учасникам АТО», а саме: прізвище 

“Соловійовій” замінити на “Соловйовій”.  

 

 

 

Міський голова                                 Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тетяна Антонова 22 09 49 



Доопрацьований 11.11.2019 

ПРОЄКТ № 3322  

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від “___”__________ 2019 року                            № ______ 
 

Про внесення змін до рішень 

Міської ради міста Кропивницького 
 

Керуючись статтею144 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, Міська рада міста Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни до пункту 22 рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 07.05.2019 року № 2536 «Про передачу у спільну сумісну 

власність земельних ділянок громадянам», а саме: прізвище “Безуглій” 

замінити на прізвище “Войніковій”.  

2. Внести зміни до пункту 5 рішення Міської ради міста Кропивницького  

від 11.06.2019 року № 2680 «Про передачу у спільну сумісну власність 

земельних ділянок громадянам», а саме: по батькові “Дмитрівні” замінити на  

по батькові “Дмитріївні.  

3. Внести зміни до пунктів 1 та 1.1 рішення Міської ради міста 

Кропивницькоговід 19.12.2018 року № 2211 “Про передачу у власність 

земельних ділянок учасникам АТО”, а саме адресу “вул. Григоровича, 4” 

замінити на “вул. Григоровича, 6”.  

4. Внести зміни до пункту 6 рішення Міської ради міста Кропивницького  

від 10.09.2019 року № 2801 “Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам”, а саме 1ро’я, по батькові прізвище “Бережницькій Олені 

Анатоліївні” замінити на “Приймаченку Юрію Васильовичу”.  

5. Внести зміни до пункту 7 рішення Міської ради міста Кропивницького  

від 10.09.2019 року № 2799 “Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам”, а саме 1ро’я 

“Вадиму” замінити на “Вадіму”. 

6. Внести зміни до пункту 1 рішення Міської ради міста Кропивницького  

від 10.09.2019 року № 2803 “Про надання Хитрій В.І. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Глинки”, а 

саме по батькові “Іванівні” замінити на “Ігорівні”. 

7. Внести зміни до пункту 1 рішення Міської ради міста Кропивницького  

від 10.09.2019 року № 2793 «Про надання Кулішу В.М. дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної  

 



 2  
  

ділянки по 2росп... Промисловому, 15-а», а саме: по батькові “Миколайовичу” 

замінити на “Михайловичу.  

8. Внести зміни до пункту 3 рішення Міської ради міста Кропивницького  

від 08.10.2019 року № 2929 «Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам», а саме: кадастровий номер “3510100000:11:110:0046” замінити на 

“3510100000:11:110:0043”.  

9. Внести зміни до пункту 5 рішення Міської ради міста Кропивницького 

від 08.10.2019 року № 2925 «Про передачу безоплатно у власність земельних 

ділянок учасникам АТО», а саме: прізвище “Соловійовій” замінити на 

“Соловйовій”.  

10. Внести зміни до абзацу другого пункту 29 рішення Міської ради 

міста Кропивницького від 08.10.2019 року № 2930 «Про передачу у 

власність земельних ділянок громадянам», а саме: по батькові 

“Сергійовичу” замінити на “Григоровичу”.  

11. Внести зміни до пункту 18 рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 08.10.2019 року № 2939 “Про передачу у власність 

земельних ділянок громадянам в садових товариствах”, а саме: назву в 

“садівничому товаристві “Восход” замінити на в “Громадській організації 

“Садівниче товариство “Восход”.  

 

 

 

Міський голова                                 Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тетяна Антонова 22 09 49 


