
 ПРОЕКТ № 951 
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА  
 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від «___» _______ 2017 року            № ____ 
 

Про відмову у відведенні  

земельних ділянок у власність    
 

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, 

Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Відмовити Рябошапці Сергію Юрійовичу у відведенні земельної 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд 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 

змішаної багатоквартирної житлової та громадської забудови. 

2. Відмовити Корольову Володимиру Анатолійовичу у відведенні  

земельної ділянки у власність  по вул. Комарова (біля  водокачки) 

орієнтовною площею 0,0700 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 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 рекреаційної зони 

активного відпочинку та частково до підзони садибної житлової забудови в 

межах санітарно-захисних зон. 

3. Відмовити Чирві Віктору Олександровичу у відведенні  

земельної ділянки у власність  по вул. Хабаровській  (напроти будинку № 3)   

орієнтовною площею 0,1000  га  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 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 змішаної багатоквартирної 

житлової та громадської забудови. 

4. Відмовити Горбаньову Сергію Володимировичу у відведенні 

земельної ділянки у власність  по вул. Світлій  (біля будинку № 77)    

орієнтовною площею 0,0225  га  для будівництва та обслуговування 
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житлового будинку, господарських будівель і споруд 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 знаходиться в підзоні зелених насаджень 

спеціального призначення. 

5. Відмовити Шевчуку Богдану Вікторовичу у відведенні  

земельної ділянки у власність  по вул. Приміській  (біля будинку № 1)   

орієнтовною площею 0,1000  га  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 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. 

6. Відмовити Малиновському Сергію Антоновичу у відведенні  

земельної ділянки у власність  по вул. Казанській  (біля будинку № 2-в)   

орієнтовною площею 0,1000 га  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 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 озеленених територій 

загального користування. 

7. Відмовити Маруденку Сергію Васильовичу у відведенні  

земельної ділянки у власність  на перехресті вул. Нижньої та вул. Суворова  

орієнтовною площею 0,1000  га  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 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 та рекреаційної зони активного відпочинку. 

8. Відмовити Булату Богдану Олександровичу у відведенні земельної 

ділянки у власність  по вул. Тепличній  (напроти будинків № 60 та № 64/2)    

орієнтовною площею 0,1000  га  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 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 зелених насаджень 

спеціального призначення. 

9. Відмовити Косинському Миколі Миколайовичу у відведенні  

земельної ділянки у власність  по вул. Степана Разіна (біля  будинку № 39) 

орієнтовною площею 0,0902 га  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд у зв’язку з тим, що 
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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 садибної житлової 

забудови та частково зони вулиць в межах червоних ліній. 

10. Відмовити Унгурян Олені Василівні  у відведенні земельної ділянки 

у власність по вул. Андріївській орієнтовною площею 0,0600 га  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд 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. 

11. Відмовити Унгуряну Руслану Володимировичу  у відведенні 

земельної ділянки у власність по вул. Андріївській орієнтовною  

площею 0,0600 га  для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 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 Романенку Сергію Олександровичу у відведенні 

земельної ділянки у власність  по вул. Братиславській орієнтовною  

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

господарських будівель і споруд 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. 

13. Відмовити Запорожцю Олександру Олександровичу у відведенні 

земельної ділянки у власність  по вул. Генерала Кульчицького  (навпроти 

будинків № 15 та № 14) орієнтовною площею 0,1000  га  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 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 зелених 

насаджень спеціального призначення. 

14. Відмовити Нужненко Марині Володимирівні у відведенні земельної 

ділянки у власність  по вул.Генерала Кульчицького  (навпроти будинку № 18) 

орієнтовною площею 0,1000  га  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 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  
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№ 2456 – земельна ділянка відноситься до зони зелених насаджень 

спеціального призначення. 

15. Відмовити Правосудьку Олегу Вікторовичу у відведенні земельної 

ділянки у власність  по вул.Генерала Кульчицького  (навпроти будинку № 15) 

орієнтовною площею 0,1000  га  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 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 зелених насаджень спеціального 

призначення. 

16. Відмовити Корнєву Олександру Віталійовичу у відведенні 

земельної ділянки у власність  по вул. Генерала Кульчицького  (навпроти 

будинків № 15 та № 14) орієнтовною площею 0,1000  га  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 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 зелених 

насаджень спеціального призначення. 

17. Відмовити Грінєвичу Сергію Віталійовичу у відведенні земельної 

ділянки у власність  по вул. Великій Пермській (поруч з будинком № 34) 

орієнтовною площею 0,0420 га  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 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 Аношину Сергію Анатолійовичу у відведенні земельної 

ділянки у власність  на розі вул. Роднікової та вул. Повітрянофлотській 

орієнтовною площею 0,1000 га  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 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 Засядьвовку Дмитру Юрійовичу у відведенні  

земельної ділянки у власність  по просп.Перемоги (навпроти будинку №25/2) 

орієнтовною площею 0,1000 га  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 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 
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громадської забудови, частково до зони зелених насаджень спеціального 

призначення. 

20. Відмовити Полозюку Сергію Петровичу у відведенні земельної 

ділянки у власність  по вул. Луганській (відповідно до схеми) орієнтовною 

площею 0,5000 га  для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 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 садибної житлової забудови в межах санітарно-захисних 

зон. 

21. Відмовити Романенку Сергію Олександровичу у відведенні 

земельної ділянки у власність  по вул. Новоселівській  (навпроти   

будинку № 16) орієнтовною площею 0,1000  га  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 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 зелених 

насаджень спеціального призначення. 

22. Відмовити Новицькому Максиму Вікторовичу у відведенні 

земельної ділянки у власність по вул. Андріївській орієнтовною  

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

господарських будівель і споруд 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. 

23. Відмовити Мустафаєвій Сахібі Музаффар кизи у відведенні 

земельної ділянки у власність по вул. Андріївській (біля будинку 5-а) 

орієнтовною площею 0,1000 га  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 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. 

24. Відмовити Шкарабарі Маргариті Олександрівні, Черномаз Раїсі 

Федорівні у відведенні земельної ділянки у власність по вул. Парковій, 12 

орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, 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 – частина земельної ділянки відноситься до підзони садибної 

житлової забудови в межах санітарно-захисних зон. 
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25. Відмовити Слівку Сергію Васильовичу у відведенні земельної 

ділянки у власність  по пров. Мінському (біля будинку № 1-п) орієнтовною 

площею 0,0428 га  для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 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 садибної житлової забудови в межах санітарно-захисних 

зон. 

26. Відмовити Щербатій Інні Альбертовні у відведенні земельної 

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд 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 установ відпочинку і туризму. 

27. Відмовити Чекирлан Любові Петрівні у відведенні земельної 

ділянки у власність  по вул. Арсенія Тарковського (біля будинку № 42) 

орієнтовною площею 0,0300 га  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 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 загальноміської зони та ділові 

зони. 

28. Відмовити Савкі Олександру Степановичу в наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

безоплатно у власність біля перехрестя вулиць Юрія Коваленка та               

Космонавта Попова орієнтовною площею 0,0925 га для будівництва жилого 

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

тим, що визначена для відведення земельна ділянка відноситься до 

рекреаційної зони активного відпочинку. 

29. 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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