
 
УКРАЇНА 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ТРЕТЯ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 14 червня 2016 року         № 347 
 

Про надання дозволів на розроблення 
проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок по вул. Можайського, 2-а 
 

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34 статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 50 Закону 
України «Про землеустрій», статтями 12, 19, 41, 123, 134 Земельного кодексу 
України, розглянувши звернення громадян, обслуговуючого кооперативу 
«Гаражно-будівельний кооператив «Гірник № 2» , Кіровоградська міська рада  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Розірвати за згодою сторін договір оренди земельної ділянки                    
від 06.04.2015 № 54 (кадастровий № 3510100000:39:311:0113), укладений між 
Кіровоградською міською радою та обслуговуючим кооперативом «Гаражно-
будівельний кооператив «Гірник № 2» для колективного гаражного 
будівництва загальною площею 0,1085 га по вул. Можайського, 2-а. 

Земельну ділянку площею 0,1085 га по вул. Можайського, 2-а віднести 
до земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення. 

Управлінню земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища забезпечити виготовлення та видачу договору про розірвання 
договору оренди землі. 

2. Надати Лістовій Ірині Володимирівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність по                          
вул. Можайського, 2-а загальною площею 0,0042 га – інші землі, які 
використовуються для транспорту та зв’язку, для будівництва 
індивідуального гаража за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

3. Надати Проценко Тетяні Петрівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність по                            
вул. Можайського, 2-а загальною площею 0,0043 га – інші землі, які 
використовуються для транспорту та зв’язку, для будівництва 
індивідуального гаража за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

4. Надати Карнауху Сергію Володимировичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність по               
вул. Можайського, 2-а загальною площею 0,0045 га – інші землі, які 
використовуються для транспорту та зв’язку, для будівництва 
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індивідуального гаража за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

5. Надати Баранчук Світлані Костянтинівні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність по               
вул. Можайського, 2-а загальною площею 0,0041 га – інші землі, які 
використовуються для транспорту та зв’язку, для будівництва 
індивідуального гаража за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

6. Надати Марків Віталію Ігоревичу дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність по                          
вул. Можайського, 2-а загальною площею 0,0043 га – інші землі, які 
використовуються для транспорту та зв’язку, для будівництва 
індивідуального гаража за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

7. Надати Стеценку Петру Семеновичу дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність по                              
вул. Можайського, 2-а загальною площею 0,0043 га – інші землі, які 
використовуються для транспорту та зв’язку, для будівництва 
індивідуального гаража за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

8. Надати Бондаренку Сергію Петровичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність по                  
вул. Можайського, 2-а загальною площею 0,0043 га – інші землі, які 
використовуються для транспорту та зв’язку, для будівництва 
індивідуального гаража за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

9. Надати Єременку Олександру Миколайовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність по  
вул. Можайського, 2-а загальною площею 0,0041 га – інші землі, які 
використовуються для транспорту та зв’язку, для будівництва 
індивідуального гаража за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

10. Надати Засікану Олегу Борисовичу дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність по                          
вул. Можайського, 2-а загальною площею 0,0045 га – інші землі, які 
використовуються для транспорту та зв’язку, для будівництва 
індивідуального гаража за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

11. Надати Гришаєвій Олені Юріївні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність по                           
вул. Можайського, 2-а загальною площею 0,0043 га – інші землі, які 
використовуються для транспорту та зв’язку, для будівництва 
індивідуального гаража за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

12. Надати Кутинець Віктору Петровичу дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність по                             
вул. Можайського, 2-а загальною площею 0,0049 га – інші землі, які 
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використовуються для транспорту та зв’язку, для будівництва 
індивідуального гаража за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

13. Надати Діброві Світлані Венедиктівні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність по               
вул. Можайського, 2-а загальною площею 0,0046 га – інші землі, які 
використовуються для транспорту та зв’язку, для будівництва 
індивідуального гаража за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

14. Надати Сушку Василю Васильовичу дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність по                            
вул. Можайського, 2-а загальною площею 0,0043 га – інші землі, які 
використовуються для транспорту та зв’язку, для будівництва 
індивідуального гаража за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

15. Надати Кумському Вадиму Валерійовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність по                 
вул. Можайського, 2-а загальною площею 0,0040 га – інші землі, які 
використовуються для транспорту та зв’язку, для будівництва 
індивідуального гаража за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

16. Надати Марків Федору Олексійовичу дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність по                         
вул. Можайського, 2-а загальною площею 0,0044 га – інші землі, які 
використовуються для транспорту та зв’язку, для будівництва 
індивідуального гаража за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

17. Надати Щуцькому Ігорю Олександровичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність по              
вул. Можайського, 2-а загальною площею 0,0041 га – інші землі, які 
використовуються для транспорту та зв’язку, для будівництва 
індивідуального гаража за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

18. Надати Меркулову Володимиру Анатолійовичу дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність по вул. Можайського, 2-а загальною площею 0,0044 га – інші землі, 
які використовуються для транспорту та зв’язку, для будівництва 
індивідуального гаража за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

19. Надати Заєць Ірині Володимирівні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність по                           
вул. Можайського, 2-а загальною площею 0,0041 га – інші землі, які 
використовуються для транспорту та зв’язку, для будівництва 
індивідуального гаража за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

20. Надати Люльчуку Григорію Григоровичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність по             
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вул. Можайського, 2-а загальною площею 0,0068 га – інші землі, які 
використовуються для транспорту та зв’язку, для будівництва 
індивідуального гаража за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

21. Надати Михайловій Галині Володимирівні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність по  
вул. Можайського, 2-а загальною площею 0,0044 га – інші землі, які 
використовуються для транспорту та зв’язку, для будівництва 
індивідуального гаража за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

22. Надати Сабадан Роману Геннадійовичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність по              
вул. Можайського, 2-а загальною площею 0,0043 га – інші землі, які 
використовуються для транспорту та зв’язку, для будівництва 
індивідуального гаража за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

23. Надати Садовій Ірині Миколаївні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність по                       
вул. Можайського, 2-а загальною площею 0,0042 га – інші землі, які 
використовуються для транспорту та зв’язку, для будівництва 
індивідуального гаража за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

24. Надати Гаврищенку Юрію Івановичу дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність по                          
вул. Можайського, 2-а загальною площею 0,0041 га – інші землі, які 
використовуються для транспорту та зв’язку, для будівництва 
індивідуального гаража за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

25. Надати Мальцевій Наталі Володимирівні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність по                
вул. Можайського, 2-а загальною площею 0,0070 га – інші землі, які 
використовуються для транспорту та зв’язку, для будівництва 
індивідуального гаража за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

26. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, 
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Грабенка О.В. 
 
 
 
Міський голова          А.Райкович 
 
 
Шевченко 22 09 49 


