
  ПРОЕКТ № 2797 
 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від «___» _______ 2019 року            № ____ 
 

Про відмову у наданні дозволів 
на розроблення проектів землеустрою 
щодо 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, 118 
Земельного кодексу України, розглянувши звернення громадян,Міська 
радаміста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Відмовити Боєвій Руслані Миколаївні у відведенні земельної ділянки 
у власність по проїзду Підлісному загальною площею 0,0313 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 міської ради 
від 17.09.2013 року   № 2456 – земельна ділянка відноситься  до зони 
інженерної інфраструктури. 

2. Відмовити Ткаченку Костянтину Олександровичу у відведенні 
земельної ділянки у власність по проїзду Підлісному загальною  
площею 0,0301 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 міської ради від 17.09.2013 року   № 2456 – 
земельна ділянка відноситься  до зони інженерної інфраструктури . 

3. Відмовити Самохвалу Сергію Олександровичу у відведенні 
земельної ділянки у власність  по вул. Лінія 7-а (навпроти буд. № 33)  
орієнтовною площею 0,0737 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 міської ради від 17.09.2013 року № 
2456 – земельна ділянка відноситься до комунально-складської зони. 

4. ВідмовитиГончару Олександру Васильовичу у відведенні 
земельноїділянки у власність  по вул. Казанський 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 міської ради від 17.09.2013 року  
№ 2456 – земельна ділянка відноситься до вулично –дорожньої мережі. 

5. Відмовити Макаренку Дмитру Ігоревичу у відведенні земельної 
ділянки у власність  по вул. Юрія Краснокутського (біля буд. № 1)  
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 міської ради від 17.09.2013 року  
№ 2456 – земельна ділянка відноситься до рекреаційної зони озеленених 
територій спеціального призначення. 

6. Відмовити Завітренку Миколі Миколайовичу у відведенні земельної 
ділянки у власність по вул. Юрія Краснокутського 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 міської ради від 17.09.2013 року  
№ 2456 – земельна ділянка відноситься частково зелених насаджень 
спеціального призначення частково до зони магістральних вулиць, майданів 
(у червоних лініях). 

7. Відмовити Мартим’янову Андрію Сергійовичу у відведенні 
земельної ділянки у власність по вул. Енергетиків 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 міської ради від 17.09.2013 року  
№ 2456 – земельна ділянка відноситься до підзони садибної житлової 
забудови в межах санітарно-захисної зони. 

8. Відмовити Шостаку Андрію Олеговичу у відведенні земельної 
ділянки у власність  по вул. Десятинній 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 
міської ради від 17.09.2013 року № 2456 – земельна ділянка відноситься до 
рекреаційної зони активного відпочинку. 

9. Відмовити Фоменку Дмитру Сергійовичу у відведенні  
земельної ділянки у власність  по вул. Короленка 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 ї міської ради від 17.09.2013 року  
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№ 2456 – земельна ділянка відноситься до підзони садибної житлової 
забудови в межах санітарно-захисної зони. 

10. Відмовити Прохніцькому Олегу Віталійовичу у відведенні  
земельної ділянки у власність  по пров. Санаторному 2-му (навпроти буд.  
№ 16) 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 міської ради від 17.09.2013 року  
№ 2456 – земельна ділянка відноситься до зони магістральних вулиць, 
майданів (у червоних лініях). 

11. Відмовити Мартим’янову Андрію Сергійовичу у відведенні 
земельної ділянки у власність по вул. Родниковій (навпроти буд. № 88) 
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 міської ради від 17.09.2013 року  
№ 2456 – земельна ділянка відноситься до зони резерву промислових та 
комунальних територій. 

12. Відмовити Фоменку Дмитру Сергійовичу у відведенні земельної 
ділянки у власність по вул. Родниковій (навпроти буд. № 88) 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. 

13. Відмовити Яковенку Денису Володимировичу у відведенні 
земельної ділянки у власність  по пров. Азовському 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 рекреаційної зони 
активного відпочинку. 

14. Відмовити Чорному Олександру Сергійовичу у відведенні 
земельної ділянки у власність  по пров. Азовському 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, 
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затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від 17.09.2013 року  
№ 2456 – земельна ділянка відноситься до підзони садибної житлової 
забудови в межах санітарно-захисної зони. 

15. Відмовити Максименку Володимиру Віталійовичу у відведенні 
земельної ділянки у власність  по пров. Виноградному  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 частково до реакційної зони 
активного відпочинку, частково до зони установ відпочинку і туризму. 

16. Відмовити Великому Ігорю Івановичу у відведенні земельної 
ділянки у власність  на розі вулиць Степана Разіна та Черкаській орієнтовною  
площею 0,0700 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 частково до підзони зелених 
насаджень спеціального призначення, частково до зони магістральних 
вулиць, майданів(у червоних лініях). 

17. Відмовити Чернишеву Іллі Миколайовичу у відведенні земельної 
ділянки у власність  по вул. Братиславській 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 рекреаційної зони активного відпочинку. 

18. Відмовити Шевченку Богдану Олександровичу 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: 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 Єрофєєву Сергію Юрійовичу у у відведенні земельної 
ділянки у власність  по вул. Ризькій, 14 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 
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Кіровоградської міської ради від 17.09.2013 року  
№ 2456 – земельна ділянка відноситься до підзони садибної житлової 
забудови в межах санітарно-захисної зони. 

20. Відмовити Роіні Євгену Сергійовичуу у відведенні земельної 
ділянки у власність  по вул. Дехтярьова 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 частково до зони багатоквартирної 
житлової та громадської забудови частково до торговельної зони. 

21. Відмовити Нагурному Ярославу Станіславовичу у відведенні 
земельної ділянки у власність  по вул. Юрія Краснокутського (біля земельної 
ділянки з кадастровим  № 3510100000:06:054:0052)  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 міської ради від 17.09.2013 року  
№ 2456 – земельна ділянка відноситься до рекреаційної зони озеленених 
територій спеціального призначення. 

22. 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 Мосіна О.В.  

 
 
 

Міський голова                  А.РАЙКОВИЧ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лілія Сесмій 22 09 49  


