
ПРОЄКТ № 4440 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від «___» __________ 2020 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”, статтями  

12, 19, 118 Земельного кодексу України, Міська рада міста Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Відмовити Салку Андрію Григоровичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в районі Кущівки (поряд з кооперативом № 4 «Автолюбитель») 

орієнтовною площею 0,0980 га для будівництва житлового будинку, 

господарських будівель і споруд у зв’язку з невідповідністю місця 

розташування земельної ділянки вимогам містобудівної документації, а саме: 

Плану зонування території міста Кіровограда, затвердженого рішенням 

Кіровоградської міської ради від 17.09.2013 № 2456 - земельна ділянка 

відноситься до зони Ж-4 (зона багатоквартирної житлової та громадської 

забудови). 
 

2. Відмовити Криворучку Артему Васильовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в районі Кущівки (поряд з кооперативом №4 «Автолюбитель») 

орієнтовною площею 0,0980 га для будівництва житлового будинку, 

господарських будівель і споруд у зв’язку з невідповідністю місця 

розташування земельної ділянки вимогам містобудівної документації, а саме: 

Плану зонування території міста Кіровограда, затвердженого рішенням 

Кіровоградської міської ради від 17.09.2013 № 2456 - земельна ділянка 

відноситься до зони Ж-4 (зона багатоквартирної житлової та громадської 

забудови). 
 

3. Відмовити Бжевському Сергію Сергійовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в районі Кущівки (поряд з кооперативом № 4 «Автолюбитель») 

орієнтовною площею 0,0980 га для будівництва житлового будинку, 

господарських будівель і споруд у зв’язку з невідповідністю місця 

розташування земельної ділянки вимогам містобудівної документації, а саме: 

Плану зонування території міста Кіровограда, затвердженого рішенням 

Кіровоградської міської ради від 17.09.2013 № 2456 - земельна ділянка 
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відноситься до зони Ж-4 (зона багатоквартирної житлової та громадської 

забудови). 
 

4. Відмовити Скакуну Максиму Юрійовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в районі Кущівки (поряд з кооперативом № 4 «Автолюбитель») 

орієнтовною площею 0,0980 га для будівництва житлового будинку, 

господарських будівель і споруд у зв’язку з невідповідністю місця 

розташування земельної ділянки вимогам містобудівної документації, а саме: 

Плану зонування території міста Кіровограда, затвердженого рішенням 

Кіровоградської міської ради від 17.09.2013 № 2456 - земельна ділянка 

відноситься до зони Ж-4 (зона багатоквартирної житлової та громадської 

забудови). 
 

5. Відмовити Малазі Євгенію Анатолійовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в районі Кущівки (поряд з кооперативом № 4 «Автолюбитель») 

орієнтовною площею 0,0980 га для будівництва житлового будинку, 

господарських будівель і споруд у зв’язку з невідповідністю місця 

розташування земельної ділянки вимогам містобудівної документації, а саме: 

Плану зонування території міста Кіровограда, затвердженого рішенням 

Кіровоградської міської ради від 17.09.2013 № 2456 - земельна ділянка 

відноситься до зони Ж-4 (зона багатоквартирної житлової та громадської 

забудови) та частково Р-3с (підзона зелених насаджень спеціального 

призначення). 
 

6. Відмовити Марченку Костянтину Віталійовичу у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в районі Кущівки (поряд з кооперативом № 4 «Автолюбитель») 

орієнтовною площею 0,0980 га для будівництва житлового будинку, 

господарських будівель і споруд у зв’язку з невідповідністю місця 

розташування земельної ділянки вимогам містобудівної документації, а саме: 

Плану зонування території міста Кіровограда, затвердженого рішенням 

Кіровоградської міської ради від 17.09.2013 № 2456 - земельна ділянка 

відноситься до зони Ж-4 (зона багатоквартирної житлової та громадської 

забудови). 
 

7. Відмовити Комачу Андрію Олександровичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в районі Кущівки (поряд з кооперативом № 4 «Автолюбитель») 

орієнтовною площею 0,0980 га для будівництва житлового будинку, 

господарських будівель і споруд у зв’язку з невідповідністю місця 

розташування земельної ділянки вимогам містобудівної документації, а саме: 

Плану зонування території міста Кіровограда, затвердженого рішенням 

Кіровоградської міської ради від 17.09.2013 № 2456 - земельна ділянка 

відноситься до зони Ж-4 (зона багатоквартирної житлової та громадської 

забудови). 
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8. Відмовити Мішину Сергію Миколайовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в районі Кущівки (поряд з кооперативом № 4 «Автолюбитель») 

орієнтовною площею 0,0980 га для будівництва житлового будинку, 

господарських будівель і споруд у зв’язку з невідповідністю місця 

розташування земельної ділянки вимогам містобудівної документації, а саме: 

Плану зонування території міста Кіровограда, затвердженого рішенням 

Кіровоградської міської ради від 17.09.2013 № 2456 - земельна ділянка 

відноситься до зони Ж-4 (зона багатоквартирної житлової та громадської 

забудови). 
 

9. Відмовити Веселову Максиму Олександровичу у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в районі Кущівки (поряд з кооперативом № 4 «Автолюбитель») 

орієнтовною площею 0,0980 га для будівництва житлового будинку, 

господарських будівель і споруд у зв’язку з невідповідністю місця 

розташування земельної ділянки вимогам містобудівної документації, а саме: 

Плану зонування території міста Кіровограда, затвердженого рішенням 

Кіровоградської міської ради від 17.09.2013 № 2456 - земельна ділянка 

відноситься до зони Ж-4 (зона багатоквартирної житлової та громадської 

забудови) та частково Р-3с (підзона зелених насаджень спеціального 

призначення). 
 

10. Відмовити Колеснику Сергію Сергійовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в районі Кущівки (поряд з кооперативом № 4 «Автолюбитель») 

орієнтовною площею 0,0980 га для будівництва житлового будинку, 

господарських будівель і споруд у зв’язку з невідповідністю місця 

розташування земельної ділянки вимогам містобудівної документації, а саме: 

Плану зонування території міста Кіровограда, затвердженого рішенням 

Кіровоградської міської ради від 17.09.2013 № 2456 - земельна ділянка 

відноситься до зони Ж-4 (зона багатоквартирної житлової та громадської 

забудови). 
 

11. Відмовити Шишову Євгену Сергійовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в районі Кущівки (поряд з кооперативом № 4 «Автолюбитель») 

орієнтовною площею 0,0980 га для будівництва житлового будинку, 

господарських будівель і споруд у зв’язку з невідповідністю місця 

розташування земельної ділянки вимогам містобудівної документації, а саме: 

Плану зонування території міста Кіровограда, затвердженого рішенням 

Кіровоградської міської ради від 17.09.2013 № 2456 - земельна ділянка 

відноситься до зони Ж-4 (зона багатоквартирної житлової та громадської 

забудови). 
 

12. Відмовити Желєзному Івану Сергійовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в районі Кущівки (поряд з кооперативом № 4 «Автолюбитель») 
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орієнтовною площею 0,0980 га для будівництва житлового будинку, 

господарських будівель і споруд у зв’язку з невідповідністю місця 

розташування земельної ділянки вимогам містобудівної документації, а саме: 

Плану зонування території міста Кіровограда, затвердженого рішенням 

Кіровоградської міської ради від 17.09.2013 № 2456 - земельна ділянка 

відноситься до зони Ж-4 (зона багатоквартирної житлової та громадської 

забудови) та частково Р-3с (підзона зелених насаджень спеціального 

призначення). 
 

13. Відмовити Слюсарю Роману Олеговичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в районі Кущівки (поряд з кооперативом № 4 «Автолюбитель») 

орієнтовною площею 0,0980 га для будівництва житлового будинку, 

господарських будівель і споруд у зв’язку з невідповідністю місця 

розташування земельної ділянки вимогам містобудівної документації, а саме: 

Плану зонування території міста Кіровограда, затвердженого рішенням 

Кіровоградської міської ради від 17.09.2013 № 2456 - земельна ділянка 

відноситься до зони Ж-4 (зона багатоквартирної житлової та громадської 

забудови) та та частково Р-3с (підзона зелених насаджень спеціального 

призначення). Наявний електричний кабель. 
 

14. Відмовити Максимову Сергію Сергійовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в районі Кущівки (зліва від будинку № 116-а) орієнтовною площею 

0,0980 га для будівництва житлового будинку, господарських будівель і споруд 

у зв’язку з невідповідністю місця розташування земельної ділянки вимогам 

містобудівної документації, а саме: Плану зонування території міста 

Кіровограда, затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від 

17.09.2013 № 2456 - земельна ділянка відноситься до зони Ж-4 (зона 

багатоквартирної житлової та громадської забудови) та та частково Р-3с 

(підзона зелених насаджень спеціального призначення). Електричний кабель 
 

15. Контроль за виконанням цього 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 

О.Мосіна.  

 

 

 

Міський голова                            Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вікторія Дубова 35 83 56  


	ПРОЄКТ № 4440
	МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
	СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
	Р І Ш Е Н Н Я
	Про відмову у наданні дозволів
	В И Р І Ш И Л А:

