
 

 

 

УКРАЇНА 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 27 листопада 2018 року        № 2185 
 

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,  

134 Земельного кодексу України, статтею 50 Закону України                              

«Про землеустрій», розглянувши звернення фізичних та юридичних осіб, 

Міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни до пункту 1 рішення міської ради від 19.12.2017  

№ 1332 «Про надання Шкрьобці В.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Івана Маркова 

(біля будинку № 1-г)», а саме: площу земельної ділянки 0,0400 га замінити на 

площу 0,0580 га, у зв’язку з уточненням площі земельної ділянки при 

проведенні геодезичної зйомки. 

2. Внести зміни до пункту 17 рішення міської ради від 04.06.2015  

№ 4192 «Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради», а саме: 

адресу «по вул. Великій Перспективній, 26» замінити на адресу  

«по вул. Великій Пермській, 26». 

3. Внести зміни до пункту 2 рішення міської ради від 20.02.2018  

№ 1491 «Про поновлення ПрАТ «ПАЛЯНИЦЯ» договорів оренди земельних 

ділянок», а саме: кадастровий № 3510100000:33:249:0072 замінити на 

кадастровий № 3510100000:33:249:0022. 

4. Внести зміни до пункту 7.1 рішення міської ради від 24.04.2018  

№ 1620 «Про передачу у власність земельних ділянок громадянам», а саме: 

кадастровий номер «3510100000:39:315:0102» замінити на кадастровий 

номер «3510100000:39:315:0120». 

5. Внести зміни до рішення міської ради від 26.04.2018 № 1629 «Про 

передачу ДНЗ «Кіровоградське ВПУ № 4» у постійне користування 

земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка, 6/5», а саме: в назві рішення 



2 
 

слова «ДНЗ «Кіровоградське ВПУ № 4», в преамбулі та по тексту рішення 

слова «Державному навчальному закладу «Кіровоградське вище професійне 

училище № 4» замінити словами «ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКОМУ 

ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩУ ІМЕНІ МИКОЛИ 

ФЕДОРОВСЬКОГО». 

6. Внести зміни до пунктів 32 та 32.1 рішення міської ради  

від 24.04.2018 № 1623 «Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам», а саме: по батькові «Вікторівні» замінити на по батькові 

«Петрівні». 

7. Внести зміни до п. 1 рішення міської ради від 29.09.2015 № 4576 

«Про надання Дубівці О.О. та Дубівці І.В. дозволу на розроблення  проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 50 років  

Жовтня, 20-а», а саме, слова «в оренду строком на 5 років» замінити на слова  

«у власність» та в преамбулі рішення статті «124, 126, 134» замінити на 

статті «118, 121, 122» Земельного Кодексу України. 

8. Внести зміни до п. 74.1 рішення міської ради від 30.07.2016 № 480 

«Про передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО», а саме, 

кадастровий номер «3510100000:44:344:0147» замінити на кадастровий 

номер «3510100000:44:344:0386». 

9. Внести зміни до п. 1 рішення міської ради від 27.11.2017 № 1248 

«Про надання Підкевичу М.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Вокзальній (біля будинку № 64)», 

а саме слова «в оренду строком на 5 років» замінити на слова «у власність». 

10. Внести зміни до п. 1 рішення міської ради від 19.12.2017 № 1355 

«Про надання Зосімовій Л.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки по вул. Кропивницького (напроти 

житлового будинку № 14)», а саме слова «в оренду строком на 5 років» 

замінити на слова «у власність». 

11. Внести зміни до п. 1 рішення міської ради від 18.12.2013 № 2699 

«Про надання Сандул Ю.Л. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Генерала Жадова (біля будинку  

№ 23, корп. 3)», а саме слова «в оренду строком на 5 років» замінити на слова 

«у власність». 

12. Внести зміни до пункту 3 рішення міської ради від 07.04.2017  

№ 933 «Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою  

щодо відведення земельних ділянок учасникам АТО», а саме:  

слова «по пров. Санаторному 2-му, 17» замінити на слова  

«по пров. Санаторному 2-му, 18». 

13. Внести зміни до рішення міської ради від 20.02.2018 № 1490 «Про 

поновлення договорів оренди земельних ділянок по м. Кропивницькому», а 

саме: пункт 11 рішення після слів «фізичній особі-підприємцю Янковській 

Наталії Миколаївні» доповнити словами «Янковській Діані Валеріївні та 

Кавєріній Анні Аркадіївні». 



3 
 

14. Внести зміни до п. 1 рішення міської ради від 06.09.2018 № 1900 

«Про поновлення ФОП Охрименко Н.В. договору оренди земельної ділянки 

по вул. Героїв України, 28-б», а саме слова «за рахунок земель житлової та 

громадської забудови» замінити словами: «за рахунок земель промисловості, 

транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення» та після 

слів «для розміщення торгово-побутового комплексу з наданням послуг 

автосервісу та автостоянки з пунктом громадського харчування» доповнити: 

«(КВЦПЗ 12.08)». 

15. Внести зміни до п. 2 рішення міської ради від 24.04.2018 № 1610 

«Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок учасникам АТО», а саме по батькові 

«Михайловичу» замінити на по батькові «Миколайовичу».  

 

 

 

Міський голова          А.Райкович 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Шевченко 22 09 49 


