
ПРОЕКТ № 1790 
УКРАЇНА 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

від «___» _______ 2018 року        № ___ 
 
Про внесення змін до рішень  
міської ради  

 

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34 статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 19, 92, 
134 Земельного кодексу України, статтею 50 Закону України                              
«Про землеустрій», розглянувши звернення Головного управління 
пенсійного фонду України в Кіровоградській області, Філіпповича В.В., 
Петрика М.А. та Захаренко С.С, міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. У зв’язку з уточненням адреси, внести зміни до рішення міської ради 
від 27.11.2017 № 1246 «Про надання Головному управлінню пенсійного 
фонду України в Кіровоградській області дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Соборній, 7», а 
саме: в преамбулі та по тексту рішення адресу земельної ділянки  
«вул. Соборна, 7» замінити на адресу «вул. Соборна, 7-а». 

2. Внести зміни до пунктів 28 та 28.1 рішення Міської ради міста 
Кропивницького від 19.12.2017 № 1303 «Про передачу у власність земельних 
ділянок громадянам», а саме: прізвище  «Філліпович» замінити на прізвище 
«Філіппович». 

3. Внести зміни до пунктів 109 та 109.1 рішення Міської ради міста 
Кропивницького від 19.12.2017 № 1303 «Про передачу у власність земельних 
ділянок громадянам», а саме: прізвище  «Петріку» замінити на прізвище 
«Петрику». 

4. Внести зміни до пункту 18 рішення Міської ради міста 
Кропивницького від 19.12.2017 № 1335 «Про надання дозволів на 
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
громадянам в садових товариствах», а саме: прізвище  «Захарченко» замінити 
на прізвище «Захаренко». 
 5. Внести зміни до рішення міської ради від 15.03.2017 № 865 «Про 
затвердження земельної ділянки по вул. Великій Пермській (на території 
молодіжного скверу), право оренди на яку набувається на аукціоні», а саме: 
слова «за рахунок земель природно-заповідного та іншого 
природоохоронного призначення» замінити слова «за рахунок земель 
житлової та громадської забудови». 
 
Міський голова          А.Райкович 
Шевченко 22 09 49 


