
  
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 30 березня 2016 року                             № 233 
 
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, Кіровоградська міська 
рада 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради                          
від 28.10.2015 № 4726 "Про передачу у власність земельних ділянок 
учасникам АТО", а саме в пунктах 28 та 28.1 рішення прізвище  
«Ляшкевичу» замінити на прізвище «Лашкевичу». 

2. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради                          
від 18.08.2015 № 4441 "Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам АТО", а саме в 
пункті 110 рішення прізвище «Білобродьку» замінити на прізвище 
«Білобородьку». 

3. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради                          
від 28.10.2015 № 4726 "Про передачу у власність земельних                           
ділянок учасникам АТО", а саме в пункті 8.1. рішення                           
кадастровий номер 3510100000:44:344:0240 замінити на кадастровий                                     
номер 3510100000:44:344:0227. 

4. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради  
від 14 липня 2015 року № 4255 «Про передачу у власність земельних ділянок 
громадянам», а саме: в пунктах 18 та 18.1 замінити адресу «по  
пров. Товариському, 7» на адресу «по пров. Таврійському, 7».  

5. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради  
від 14 липня 2015 року № 4253 «Про передачу у власність земельних ділянок 
громадянам», а саме: пункт 5.1 викласти в наступній редакції «Передати 
Риндіній Людмилі Сергіївні у власність земельну ділянку по  
вул. Волгоградській, 40 загальною площею 0,1000 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови, з них:  
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(кадастровий номер 3510100000:04:004:0033) площею 0,0939 га та 
(кадастровий номер 3510100000:04:004:0034) площею 0,0061 га.» 

6. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради  
від 14 липня 2015 року № 4249 «Про передачу у власність земельних ділянок 
громадянам», а саме: в пункті 24.1 після слів «у спільну часткову власність» 
додати слова «по 1/2 ч. кожному» 

7. Внести зміни до пункту 20 рішення Кіровоградської міської ради  
від 07 жовтня 2014 року № 3431 «Про надання дозволів на  
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
громадянам», а саме: замінити слова «для ведення особистого селянського 
господарства» на слова «для  ведення садівництва». 

8. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради  
від 29 вересня 2015 року № 4618 «Про надання громадянам дозволів на 
розроблення технічної документації із землеустрою в садових товариствах», 
а саме: в пункті 2 замінити прізвище «Анощенок» на прізвище «Анощенко».  

9. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради  
від 22 вересня 2015 року № 4531 «Про передачу у власність  
земельних ділянок громадянам», а саме: в пункті 7.1 замінити  
кадастровий номер 3510100000:48:0410:0014 на кадастровий  
номер  3510100000:48:410:0014.  

 
 
 

Міський голова                                    А.Райкович  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Антонова 22 09 49 
  


