
    ПРОЕКТ № 1994 
 

УКРАЇНА 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від «___» _______ 2018 року            № ____ 
 

Про відмову у наданні дозволів  

на відведення земельних ділянок    
 

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, 123  

Земельного кодексу України, розглянувши звернення громадян, міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Відмовити Черноморченку Дмитру Юрійовичу у відведенні 

земельної ділянки у власність  по пров. Ананіївському орієнтовною  

площею 0,1000 га  для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у зв’язку з тим, що 

розташування земельної ділянки не відповідає вимогам містобудівної 

документації, а саме: Плану зонування території міста Кіровограда, 

затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від 17.09.2013 року   

№ 2456 – земельна ділянка відноситься  до підзони зелених насаджень 

спеціального призначення. 

2. Відмовити Кравчуку Олегу Васильовичу у відведенні земельної 

ділянки у власність  по вул. Андріївській орієнтовною площею 0,1000 га  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) у зв’язку з тим, що розташування земельної 

ділянки не відповідає вимогам містобудівної документації, а саме: Плану 

зонування території міста Кіровограда, затвердженого рішенням 

Кіровоградської міської ради від 17.09.2013 року № 2456 – земельна ділянка 

відноситься до зони змішаної багатоквартирної житлової та громадської 

забудови. 

3. Відмовити Фоміну Сергію Володимировичу у відведенні земельної 

ділянки у власність  по проїзду Підлісному орієнтовною площею 0,0969 га  

для ведення індивідуального садівництва у зв’язку з тим, що розташування 

земельної ділянки не відповідає вимогам містобудівної документації, а саме: 

Плану зонування території міста Кіровограда, затвердженого рішенням 

Кіровоградської міської ради від 17.09.2013 року № 2456 – земельна ділянка 

відноситься до зони інженерної інфраструктури. 

4. Відмовити Лісіцину Василю Анатолійовичу у відведенні земельної 

ділянки у власність  по вул. Чернишевського орієнтовною  

площею 0,1000 га  для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у зв’язку з тим, що 

розташування земельної ділянки не відповідає вимогам містобудівної 
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документації, а саме: Плану зонування території міста Кіровограда, 

затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від 17.09.2013 року  

№ 2456 – земельна ділянка відноситься до реакційної зони активного 

відпочинку. 

5. Відмовити Глущенко Тетяні Миколаївні у відведенні земельної 

ділянки у власність  по вул. Криничуватій (біля буд. № 27)  орієнтовною  

площею 0,1000  га  для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у зв’язку з тим, що 

розташування земельної ділянки не відповідає вимогам містобудівної 

документації, а саме: Плану зонування території міста Кіровограда, 

затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від 17.09.2013 року  

№ 2456 – земельна ділянка відноситься до реакційної підзони озеленених 

територій спеціального призначення. 

6. Відмовити Волчковій Людмилі Анатоліївні у відведенні земельної 

ділянки у власність  по вул. Андріївській орієнтовною площею 0,1000 га  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) у зв’язку з тим, що розташування земельної 

ділянки не відповідає вимогам містобудівної документації, а саме: Плану 

зонування території міста Кіровограда, затвердженого рішенням 

Кіровоградської міської ради від 17.09.2013 року № 2456 – земельна ділянка 

відноситься до зони змішаної багатоквартирної житлової та громадської 

забудови. 

7. Відмовити Вербецькій Тетяні Віталіївні у відведенні земельної 

ділянки у власність  по вул. Чорноморській орієнтовною площею 0,1000 га  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) у зв’язку з тим, що розташування 

земельної ділянки не відповідає вимогам містобудівної документації, а саме: 

Плану зонування території міста Кіровограда, затвердженого рішенням 

Кіровоградської міської ради від 17.09.2013 року № 2456 – земельна ділянка 

відноситься реакційної зони активного відпочинку. 

8. Відмовити Малині Роману Миколайовичу у відведенні земельної 

ділянки у власність  по вул. Ялтинській орієнтовною площею 0,0989 га  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) у зв’язку з тим, що розташування земельної 

ділянки не відповідає вимогам містобудівної документації, а саме: Плану 

зонування території міста Кіровограда, затвердженого рішенням 

Кіровоградської міської ради від 17.09.2013 року № 2456 – земельна ділянка 

відноситься до реакційної підзони озеленених територій спеціального 

призначення. 

9. Відмовити Чубенку Сергію Анатолійовичу у відведенні  

земельної ділянки у власність  по вул. Короленка орієнтовною  

площею 0,1200 га  для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та ведення 

індивідуального садівництва у зв’язку з тим, що розташування земельної 
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ділянки не відповідає вимогам містобудівної документації, а саме: Плану 

зонування території міста Кіровограда, затвердженого рішенням 

Кіровоградської міської ради від 17.09.2013 року  

№ 2456 – земельна ділянка відноситься до підзони садибної житлової 

забудови в межах санітарно-захисної зони. 

10. Відмовити Вербецькому Борису Віталійовичу у відведенні  

земельної ділянки у власність  по пров. Олексія Глобенка орієнтовною  

площею 0,1000 га  для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у зв’язку з тим, що 

розташування земельної ділянки не відповідає вимогам містобудівної 

документації, а саме: Плану зонування території міста Кіровограда, 

затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від 17.09.2013 року  

№ 2456 – земельна ділянка відноситься до промислових та комунальних 

територій. 

11. Відмовити Ткаченку Владиславу Володимировичу у відведенні  

земельної ділянки у власність  по вул. Андріївській орієнтовною  

площею 0,1200 га  для ведення індивідуального садівництва у зв’язку з тим, 

що розташування земельної ділянки не відповідає вимогам містобудівної 

документації, а саме: Плану зонування території міста Кіровограда, 

затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від 17.09.2013 року  

№ 2456 – земельна ділянка відноситься до зони багатоквартирної житлової та 

громадської забудови. 

12. Відмовити Жежері Денису Сергію у відведенні земельної ділянки у 

власність по вул. Фортечній орієнтовною площею 0,1000 га  для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) у зв’язку з тим, що розташування земельної ділянки не 

відповідає вимогам містобудівної документації, а саме: Плану зонування 

території міста Кіровограда, затвердженого рішенням Кіровоградської 

міської ради від 17.09.2013 року № 2456 – земельна ділянка відноситься до 

зони обслуговування доріг. 

13. Відмовити Шульзі Володимиру Тимофійовичу у відведенні 

земельної ділянки у власність  по вул. Кропивницького (біля буд. № 80) 

орієнтовною площею 0,0080 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)   

у зв’язку з тим, що розташування земельної ділянки не відповідає вимогам 

містобудівної документації, а саме: Плану зонування території міста 

Кіровограда, затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від 

17.09.2013 року № 2456 – земельна ділянка відноситься до зони транспортної 

інфраструктури. 

14. Відмовити Мамедову Іскандеру Тельман-огли у відведенні 

земельної ділянки у власність  по просп. Університетському  (між будинками 

№ 31 та № 33) орієнтовною площею 0,1000  га  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) у зв’язку з тим, що розташування земельної ділянки не 
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відповідає вимогам містобудівної документації, а саме: Плану зонування 

території міста Кіровограда, затвердженого рішенням Кіровоградської 

міської ради від 17.09.2013 року № 2456 – земельна ділянка відноситься до 

зони багатоквартирної житлової та громадської забудови. 

15. Відмовити Незіроскі Наталії Валеріївні у відведенні земельної 

ділянки у власність  між вулицями Богдана Хмельницького та Івана Богуна  

орієнтовною площею 0,1000  га  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у 

зв’язку з тим, що розташування земельної ділянки не відповідає вимогам 

містобудівної документації, а саме: Плану зонування території міста 

Кіровограда, затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від 

17.09.2013 року № 2456 – земельна ділянка відноситься до зони 

магістральних вулиць, майданів (у червоних лініях). 

16. Відмовити Королю Сергію Васильовичу у відведенні земельної 

ділянки у власність  по вул. Мінській (біля буд. № 18) орієнтовною  

площею 0,1000  га  для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у зв’язку з тим, що 

розташування земельної ділянки не відповідає вимогам містобудівної 

документації, а саме: Плану зонування території міста Кіровограда, 

затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від 17.09.2013 року № 

2456 – земельна ділянка відноситься до реакційної підзони зелених 

насаджень спеціального призначення. 

17. Відмовити Смоляку Ігорю Павловичу у відведенні земельної 

ділянки у власність  по пров. Алтайському орієнтовною площею 0,1000  га  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) у зв’язку з тим, що розташування 

земельної ділянки не відповідає вимогам містобудівної документації, а саме: 

Плану зонування території міста Кіровограда, затвердженого рішенням 

Кіровоградської міської ради від 17.09.2013 року № 2456 – земельна ділянка 

відноситься до підзони зелених насаджень спеціального призначення. 

18. Відмовити Вербецькому Борису Віталійовичу у відведенні  

земельної ділянки у власність  на розі вулиць Родникової та Сергія Сєнчева 

орієнтовною площею 0,1000 га  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у 

зв’язку з тим, що розташування земельної ділянки не відповідає вимогам 

містобудівної документації, а саме: Плану зонування території міста 

Кіровограда, затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради  

від 17.09.2013 року № 2456 – земельна ділянка відноситься до зони резерву 

промислових та комунальних територій. 

19. Відмовити Шевченко Еліні Володимирівні у відведенні земельної 

ділянки у власність  по вул. Будівельників орієнтовною площею 0,1000 га  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) у зв’язку з тим, що розташування 

земельної ділянки не відповідає вимогам містобудівної документації, а саме: 
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Плану зонування території міста Кіровограда, затвердженого рішенням 

Кіровоградської міської ради від 17.09.2013 року № 2456 – земельна ділянка 

відноситься до реакційної зони активного відпочинку. 

20. Відмовити Чорній Надії Михайлівні у відведенні земельної ділянки 

у власність  по вул. Парковій, 3 орієнтовною площею 0,1300  га  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка)та для ведення індивідуального садівництва у 

зв’язку з тим, що розташування земельної ділянки не відповідає вимогам 

містобудівної документації, а саме: Плану зонування території міста 

Кіровограда, затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від 

17.09.2013 року  № 2456 – земельна ділянка відноситься до зони об’єктів 

природно-заповідного фонду. 

21. 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 
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