
 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 10 вересня 2019 року                                            № 2888 
 

Про внесення змін до рішень  

Міської ради міста Кропивницького 
 

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 управління капітального будівництва Міської ради 

міста Кропивницького та звернення громадян, Міська рада міста 

Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

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

від 11.06.2019 № 2590 “Про надання Управлінню капітального будівництва 

Міської ради міста Кропивницького дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Генерала Жадова,  

поз. 16”, а саме  виключити слова “що перебувають у постійному 

користуванні”. 

2. Внести зміни до рішення Міської ради міста Кропивницького  

від 11.06.2019 № 2690 “Про передачу Чуприні Р.А. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Героїв України (біля будинку № 22, корп. 1)”, а саме 

прізвище “Чуприні” замінити на “Чупріні”. 

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

від 27.11.2018 № 2081 “Про надання Брезгалову Л.О. дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Курганній 

(вздовж огорожі ПАТ “Радій”)”, а саме слова “вулиці та бульвари (включаючи 

тротуари), набережні, площі” замінити на “малоповерхова житлова забудова”. 

4. Внести зміни до пункту 30 рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 07.05.2019 № 2536 “Про передачу у спільну сумісну 

власність земельних ділянок”, а саме: по батькові “Миколаївні” замінити на 

“Михайлівні”. 

5. Внести зміни до рішення Міської ради міста Кропивницького  

від 11.06.2019 № 2585 “Про передачу Бродському О.А. у власність  

земельної ділянки по вул. Преображенській, 6”, а саме адресу “по  

вул. Преображенській, 6” замінити на “ по вул. Преображенській, 6-б”. 

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

від 07.02.2019 № 2356 “Про надання Тригорлому С.С. дозволу на  
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розроблення проекту землеустрою шодо відведення земельної ділянки по  

вул. Сергія Сєнчева (біля буд. № 55)”, а саме слова “землі загального 

користування” замінити на “багатоповерхова житлова забудова”. 

7. Внести зміни до пунктів 1 та 12 рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 11.06.2019 № 2622 “Про передачу громадянам безоплатно 

у власність земельних ділянок по вул. Можайського, 2-а”, а саме ім’я та по 

батькові “Віталію Ігоровичу” замінити на “Володимиру Анатолійовичу”. 

 

 

 

Міський голова                                 Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Володимир Пидорич 22 09 49 


