
     УКРАЇНА 
   
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
      

               ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 24 квітня 2012 року                  № 1660 
 

Про надання громадянам дозволу на  
розроблення проекту землеустрою (шляхом 
зміни цільового призначення) щодо  
відведення земельної ділянки у  
власність по пров. Курінному, 29 
 

Керуючись статтями 142, 143 Конституції України, пунктом 34               
статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,                  
статтями 12, 81, 116, 118, 121, 123 Земельного кодексу України, розглянувши 
заяви Рябко В.Г., Рябка Є.М., Миронюк Н.В., Дударенка О.В.,             
Чечильницької Л.Я., Буряк З.М., Савчук Ю.В., Кравченка А.М.,              
Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Надати Рябко Віті Григорівні, Рябку Євгенію Миколайовичу, 
Миронюк Наталії Вікторівні, Дударенку Олександру Вікторовичу, 
Чечильницькій Любові Яківні, Буряк Зінаїді Михайлівні, Савчук Юлії 
Вікторівні згоду на зміну цільового призначення та дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у 
власність по пров. Курінному, 29 загальною площею  1,54 га – землі 
промисловості, з них: площею по 0,1 га  для будівництва та обслуговування 
жилих будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), 
площею по 0,12 га - для ведення особистого селянського господарства за 
рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення, що перебувають в оренді, за згодою орендаря (договір 
оренди земельної ділянки від 21.01.10 № 041039000003). 

2. Надати Кравченку Андрію Миколайовичу згоду на зміну цільового 
призначення та дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду строком на 25 років площею 11674,1 кв. м – землі 
промисловості, під житлову забудову за рахунок земель промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, що 
перебувають в оренді, за згодою орендаря (договір оренди земельної ділянки 
від 21.01.10 № 041039000003). 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань архітектури, будівництва, регулювання земельних 
відносин та реклами та першого заступника міського голови Дзядуха В.О. 
 
 

Міський голова           О.Саінсус 
 
Гоувар 
22-09-49 


