
УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

П’ЯТДЕСЯТ ДРУГА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 22 вересня 2015 року       № 4517 
 

Про надання Бойку В.М.  
та Куриленку М.С. дозволу  
на розроблення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки по вул. Генерала Жадова, 28-в 
 

Керуючись статтями 142, 143 Конституції України, пунктом 34          
статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",     
статтями 12, 19, 92, 120, 126, 141 Земельного кодексу України, статтею 55 
Закону України "Про землеустрій", розглянувши звернення  
Зайцевої Н.В., Куриленка М.С. та Бойка В.М., Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Припинити Куриленку Максиму Сергійовичу та Зайцевій Наталії 
Віталіївні договір оренди земельної ділянки від 09.08.2012 № 486            
(державна реєстрація від 24.09.2012 № 351010004001170), кадастровий             
№ 3510100000:37:335:0067 загальною площею 400,00 кв. м по                            
вул. Генерала Жадова (біля кафе "Азалія"), укладений на підставі рішення 
Кіровоградської міської ради від 02.02.2012 № 1185 та Протоколу № 1 
аукціону по продажу права оренди земельної ділянки від 18.06.2012 для 
розміщення кафе, у зв’язку з договором дарування нерухомого майна, 
розташованого на земельній ділянці. 

Земельну ділянку площею 0,0400 га по вул. Генерала Жадова                 
(біля кафе "Азалія") віднести до земель житлової та громадської забудови, не 
наданих у власність або користування. 

2. Надати Бойку Володимиру Миколайовичу та Куриленку Максиму 
Сергійовичу дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в оренду строком  
на 20 років по вул. Генерала Жадова, 28-в загальною площею 0,0400 га – 
землі, які використовуються в комерційних цілях, для розміщення                         
кафе (КВЦПЗ 03.07) за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі. 

3. 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 Литвина Г.М. 
 
 
 

Секретар міської ради       І. Марковський 
 

 
Шевченко 22 09 49 


