
УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 16 грудня 2014 року        № 3799 
 
Про відмову у наданні дозволів на розроблення  
проектів землеустрою щодо відведення  
земельних ділянок по вул. Молодіжній 
 

Керуючись статтями 142, 143 Конституції України, пунктом 34  
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
статтею 50 Закону України «Про землеустрій», статями 12, 19, 124, 126, 134 
Земельного кодексу України, розглянувши заяви громадян, Кіровоградська 
міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Відмовити Добридень Степану Павловичу у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду по вул. Молодіжній (у дворі будинку № 27/12) орієнтовною  
площею 0,0020 га – землі трьох і більше поверхової житлової забудови, для 
будівництва індивідуального гаража (КВЦПЗ 02.05) у зв’язку з 
невідповідністю місця розташування земельної ділянки рішенню 
Кіровоградської міської ради від 29.01.2013 № 2231 «Про затвердження 
Тимчасового положення про порядок передачі  (надання) земельних ділянок 
для гаражного будівництва на прибудинкових територіях багатоквартирних 
будинків міста Кіровограда». 

2. Відмовити Машиній Анні Ігоревні у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду по  
вул. Молодіжній (у дворі будинку № 27/12) орієнтовною площею 0,0024 га – 
землі трьох і більше поверхової житлової забудови, для будівництва 
індивідуального гаража (КВЦПЗ 02.05) у зв’язку з невідповідністю місця 
розташування земельної ділянки рішенню Кіровоградської міської ради  
від 29.01.2013 № 2231 «Про затвердження Тимчасового положення про 
порядок передачі  (надання) земельних ділянок для гаражного будівництва на 
прибудинкових територіях багатоквартирних будинків міста Кіровограда». 

3. Відмовити Єржовій Олені Володимирівні у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду по вул. Молодіжній (у дворі будинку № 27/12) орієнтовною  
площею 0,0020 га – землі трьох і більше поверхової житлової забудови, для 
будівництва індивідуального гаража (КВЦПЗ 02.05) у зв’язку з 
невідповідністю місця розташування земельної ділянки рішенню 
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Кіровоградської міської ради від 29.01.2013 № 2231 «Про затвердження 
Тимчасового положення про порядок передачі  (надання) земельних ділянок 
для гаражного будівництва на прибудинкових територіях багатоквартирних 
будинків міста Кіровограда». 

4. Відмовити Мазуренку Сергію Михайловичу у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду по вул. Молодіжній (у дворі будинку № 27/12) орієнтовною  
площею 0,0020 га – землі трьох і більше поверхової житлової забудови, для 
будівництва індивідуального гаража (КВЦПЗ 02.05) у зв’язку з 
невідповідністю місця розташування земельної ділянки рішенню 
Кіровоградської міської ради від 29.01.2013 № 2231 «Про затвердження 
Тимчасового положення про порядок передачі  (надання) земельних ділянок 
для гаражного будівництва на прибудинкових територіях багатоквартирних 
будинків міста Кіровограда». 

5. Відмовити Душейко Олені Петрівні у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду по вул. Молодіжній (у дворі будинку № 27/12) орієнтовною  
площею 0,0020 га – землі трьох і більше поверхової житлової забудови, для 
будівництва індивідуального гаража (КВЦПЗ 02.05) у зв’язку з 
невідповідністю місця розташування земельної ділянки рішенню 
Кіровоградської міської ради від 29.01.2013 № 2231 «Про затвердження 
Тимчасового положення про порядок передачі  (надання) земельних ділянок 
для гаражного будівництва на прибудинкових територіях багатоквартирних 
будинків міста Кіровограда». 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань архітектури, будівництва та регулювання 
земельних відносин та заступника міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради Олійника О.О. 
 
 
 
Секретар міської ради       І. Марковський 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Павловська 22 09 49 


