
 
 
 
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

П’ЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 17 листопада 2016 року                           №  685 
 
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 пункту 10 рішення Кіровоградської міської ради  
від 30.03.2016 № 199 «Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у спільну сумісну власність 
громадянам», а саме: замінити цифри «0,02400 га» на цифри «0,2400 га».  

2. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради                                  
від 23.02.2016 № 115 «Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок 
громадянам», а саме: пункт 10 викласти в наступній редакції: «Затвердити 
проект землеустрою щодо відведення безоплатно у спільну часткову власність 
земельної ділянки по вул. Акмолінській, 11 для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).», в 
пункті 10.1 замінити прізвище, ім’я та по батькові «Морванюк Валентині 
Дмитрівні» на прізвище, ім’я та по батькові «Колісніченку Олександру 
Леонідовичу» у зв’язку з договором дарування від 09.09.2015 17/50 часток 
житлового будинку.  

3. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради                                  
від 30.07.2016 № 504 «Про надання Олексюку О.С. дозволу на передачу в 
суборенду земельної ділянки по вул. Євгена Тельнова, 14», а саме в назві та 
пункті 1 рішення адресу «вул. Євгена Тельнова (просп. Правди), 14» змінити на 
адресу «просп. Перемоги, 14». 

4. Внести зміни до пункту 7.1 рішення Кіровоградської міської ради  
від 30.03.2016 № 250 «Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок 
громадянам», а саме: «КВЦПЗ 01.05» замінити на «КВЦПЗ 01.03». 
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5. Внести зміни до пунктів 87 та 87.1 рішення Кіровоградської міської 
ради від 23.02.2016 № 114 «Про передачу у власність земельних ділянок 
громадянам», а саме: адресу «вул. Козакова, 30» замінити на адресу                
«вул. Миколи Леонтовича (Козакова), 50». 

6. Внести зміни до пунктів 127 та 127.1 рішення Кіровоградської міської 
ради від 30.07.2016 № 480 «Про передачу у власність земельних ділянок 
учасникам АТО», а саме: кадастровий номер «3510100000:02:028:0321» змінити 
на кадастровий номер «3510100000:02:028:0621». 

7. Внести зміни до пункту 27 рішення Кіровоградської міської ради  
від 30.07.2016 № 479 «Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам АТО», а саме:  
по батькові «Вячеславовичу» замінити на «Васильовичу». 

 
 

Міський голова         А.Райкович  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шевченко 22 09 49  


