
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СОРОК СЬОМА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від 24 лютого 2015 року                                     № 4043 
 

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 громадян, 
Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради  
від 07 жовтня 2014 року № 3431 “Про надання дозволів на розроблення 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам”, а 
саме: в пункті 20 замінити цифри “0,0775 га” на цифри “0,0725”.  

2. Внести зміни до пункту 3.1 рішення Кіровоградської міської ради 
від 07 жовтня 2014 року № 3437 “Про передачу у власність земельних 
ділянок  громадянам”, а саме: слова “по вул. Сєдова, 5” замінити на слова “по 
пров. Сєдова, 5”. 

3. Внести зміни до пункту 9 рішення Кіровоградської міської ради  
від 07 жовтня 2014 року № 3428 “Про надання дозволів на розроблення 
технічної документації із землеустрою громадянам”, а саме: слова  
“по пров. Козачому, 11-а” замінити на слова “по пров. Козачому, 15”. 

 4. Внести зміни до пунктів 18 та 18.1 рішення Кіровоградської міської 
ради від 07 жовтня 2014 року № 3440 “Про передачу безоплатно у власність 
земельних ділянок  громадянам”, а саме: слова “Ткаченку Віталію Івановичу” 
замінити на слова “Ткаченку Данилу Віталійовичу”. 

5. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради  
від 24 квітня 2014 року № 3057 “Про надання Бондаренку І.І. дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою по вул. Приміській, 16”, 
а саме: слова “по вул. Приміській, 16” замінити на слова  
“по вул. Прирічній, 16”. 

6. Внести зміни до пункту 13.1 рішення Кіровоградської міської ради 
від 20 листопада 2013 року № 2551 “Про передачу у власність земельних 
ділянок  громадянам”, а саме: цифри “3510100000:48:432:0029” замінити на 
цифри “3510100000:48:432:0042”. 

 
 

Секретар міської ради             І.Марковський 
 
Антонова 22 09 49 
  
  


