
УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 14 липня 2015 року             № 4409 
 

Про внесення змін до рішень  
Кіровоградської міської ради  
 

Керуючись статтями 142, 143 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 фізичних та юридичних осіб, 
Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 1. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 30 березня 
2012 року № 1510 «Про надання підприємству із 100 % іноземним капіталом 
«ААЗ ТРЕЙДІНГ КО» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Виставочній, 1-а», а саме в пункті 1 
слова «для розміщення виробничої бази» замінити на слова «для розміщення 
та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 
господарства».  

2. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради                            
від 14 листопада 2014 року № 3690 «Про зміну Соколовській К.Є. цільового 
призначення земельної ділянки по вул. Чайковського, 68», а саме в пункті 2 
слова «частини» виключити та слова «державного акта на право власності 
(від 17.08.2004 серія КР № 036056)» замінити на слова «свідоцтва про право 
власності серія САК № 942634 від 29.04.2014». 
 3. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 28 жовтня 
2014 року № 3570 «Про зміну Тимофієнку О.М. цільового призначення 
земельної ділянки по вул. Московській, 103», а саме в пункті 2 змінити слова 
та цифри «кадастровий № 3510100000:02:009:0008» на «кадастровий                                      
№ 3510100000:02:009:0164». 

4. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 16 грудня 
2014 року № 3835 «Про передачу Ткаченко М.В. в оренду земельної ділянки 
по вул. Брестській, 3» а саме: слова та цифри «по вул. Брестській, 3» 
замінити на слова та цифри «по вул. Брестській, 3-а». 

5. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради                            
від 14 листопада 2014 року № 3664 «Про передачу у власність земельних 
ділянок в садових товариствах», а саме: в пункті 6.1 ім’я «Тетяні» замінити 
на ім’я «Катерині». 
 
Секретар міської ради       І. Марковський 
 
Гавриленко 22 09 49 


