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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”,  

статтею 50 Закону України “Про землеустрій”, статтями 12, 19, 123 Земельного 

кодексу України, розглянувши звернення громадян, Міська рада  

міста Кропивницького 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Відмовити Миронюку Олегу Сергійовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Комунальній (біля будинку № 2) орієнтовною  

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

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 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 Р3с (підзона зелених насаджень 

спеціального призначення). 

2. Відмовити Фісенку Павлу Ігоревичу у наданні дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність по  

вул. Героїв України (біля будинку № 26, корп. 1) орієнтовною площею  

0,0037 га для будівництва індивідуального гаража 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 КВТ (зона установ відпочинку і туризму). 

3. Відмовити Фісенку Павлу Ігоревичу у наданні дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведенні земельної ділянки у власність по  

вул. Приміській (біля будинку № 44) 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 № 2456 – земельна ділянка 

відноситься до зони КВТ (зона установ відпочинку і туризму). 

4. Відмовити Дуднику Олексію Валентиновичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Приміській (біля будинку № 44) 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 № 2456 – 

земельна ділянка відноситься до зони КВТ (зона установ відпочинку і туризму). 

5. Відмовити Стамат Аллі Анатоліївні у наданні дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність між  

вул. Журбинського та Козацької (між земельними ділянками з кадастровими 

номерами 3510100000:02:029:0044 та 3510100000:02:028:0716 напроти 

земельної ділянки з кадастровим номером 3510100000:02:028:0002) 

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 № 2456 – 

земельна ділянка відноситься до зони Ж–1с (підзона садибної житлової 

забудови в межах санітарно-захисної зони). 

6. Відмовити Залюбовській Олені Володимирівні у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність між вул. Журбинського та Козацької (між земельними ділянками з 

кадастровими номерами 3510100000:02:0044 та 3510100000:02:028:0716 

навпроти земельної ділянки з кадастровим номером 3510100000:02:028:0002) 

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 № 2456 – 

земельна ділянка відноситься до зони Ж–1с (підзона садибної житлової 

забудови в межах санітарно-захисної зони). 

7. Відмовити Буземському Олександру Валентиновичу у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по пров. Санаторному 2-му (біля земельної ділянки з кадастровим 

номером 3510100000:46:393:0017) 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 № 2456 – земельна ділянка 
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відноситься до зони ТР–1 та ТР–2 (зона магістральних вулиць, майданів (у 

червоних лініях) та зони об’єктів природно-заповідного фонду та ПЗС). 

8. Відмовити Крест’янову Ярославу Руслановичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Габдрахманова орієнтовною площею 0,0404 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 № 2456 – земельна ділянка 

відноситься до зони КС–5 (зона розміщення об’єктів 5-класу санітарної 

класифікації).  

9. Відмовити Заіці Олександру Анатолійовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по пров. Степовому (біля будинку № 92-а та біля кладовища) 

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 № 2456 – 

земельна ділянка відноситься до зони Р3с (підзона зелених насаджень 

спеціального призначення). 

10. Відмовити Присяжнюку Ігору Володимировичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по пров. Санаторному 2-му, 15 орієнтовною площею 0,0996 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№ 2456 – земельна ділянка 

відноситься до зони ТР–1 та ТР–2 (зона магістральних вулиць, майданів (у 

червоних лініях) та зони об’єктів природно-заповідного фонду та ПЗС). 

11. Відмовити Галаті Ігорю Васильовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Родниковій 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 № 2456 – земельна ділянка відноситься до зони В-6 (зона 

резерву промислових та комунальних територій). 

12. Відмовити Усатенку Віталію Миколайовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Світлогорській (біля будинку № 8) орієнтовною площею 

0,0035 га для будівництва індивідуального гаража 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 № 2456 – 

земельна ділянка відноситься до зони Р-1 (зона об’єктів природно-заповідного 

фонду та ПЗС). 

13. Відмовити Міняйлу Володимиру Миколайовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по пров. Гулака-Артемовського (біля будинку № 5) 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 № 2456 – 

земельна ділянка відноситься до зони Р-2 (рекреаційна зона активного 

відпочинку). 

14. Відмовити Селівестрову Андрію Павловичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в районі вулиці Суворова 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 № 2456 – земельна ділянка 

відноситься до зон Р-1 та Р-2 (зона об’єктів природно-заповідного фонду та 

ПЗС та рекреаційної зони активного відпочинку). 

15. Відмовити Піліпаці Нелі Іванівні у наданні дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність по  

вул. Ручайній (біля буд. № 5) орієнтовною площею 0,0550 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 № 2456 – земельна ділянка 

відноситься до підзони Р-Зс (зелених насаджень спеціального призначення). 

16. Відмовити Корольову Володимиру Анатолійовичу у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в районі тупика Рибальського (біля будинків № 13 – 17) 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 № 2456 – 

земельна ділянка відноситься до зони Ж-1с (рекреаційна зона активного 

відпочинку). 

17. Відмовити Орлову Михайлу Олексійовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  по вул. Гоголя (біля будинку № 88-а) орієнтовною площею 0,0085 га 
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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 № 2456 – земельна ділянка 

відноситься до зони Ж-3 (зона багатоквартирної житлової та громадської 

забудови). 

18. Відмовити Ніколаєву Олегу Михайловичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  по вул. Чигиринській (навпроти будинку № 22) орієнтовною площею 

0,0800 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 № 2456 – 

земельна ділянка відноситься до зони Ж-4 (зона багатоквартирної житлової та 

громадської забудови). 

19. Відмовити Чорному Олександру Сергійовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 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 № 2456 – земельна ділянка відноситься до зони Ж-1с 

(підзона садибної житлової забудови в межах санітарно-захисної зони). 

20. Відмовити Цимі Олександру Володимирову (звернення  

від 15.08.2017 № 19771) у наданні дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення 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 № 2456 – земельна ділянка відноситься до зони Ж-1с 

(підзона садибної житлової забудови в межах санітарно-захисної зони). 

21 Відмовити Цимі Олександру Володимирову (звернення  

від 05.03.2018 № 21496) у наданні дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення 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 № 2456 – земельна ділянка відноситься до зони Р-2 

(рекреаційна зона активного відпочинку). 
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22. Відмовити Плетньову Павлу Петровичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 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 № 2456 – земельна ділянка відноситься до зони Ж-1с 

(рекреаційна зона активного відпочинку). 

23. Відмовити Черкасову Дмитру Юрійовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Родниковій 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 № 2456 – земельна ділянка відноситься до зони В-6 (зона 

резерву промислових та комунальних територій). 

24. Відмовити Портянку Сергію Павловичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по пров. Санаторному 2-му (біля будинку № 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 Кіровоградської міської ради від 17.09.2013 № 2456 – 

земельна ділянка відноситься до зони ТР-2 (зона магістральних вулиць, 

майданів (у червоних лініях) та частково до зони Р-1 (зона об’єктів природно-

заповідного фонду та ПЗС). 

25. Відмовити Паламарчук Ользі Вікторівні у відведенні земельної 

ділянки у власність по вул. Преображенській (біля АТС та будинку № 5)  

орієнтовною площею 0,0084 га для розміщення кафе 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 № 2456 – 

земельна ділянка відноситься до зони ТР-2 (зона магістральних вулиць, 

майданів (у червоних лініях)). 

26. Відмовити Яришу Руслану Івановичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по пров. Санаторному 2-му, 18 орієнтовною площею 0,0996 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 № 2456 – земельна ділянка 

відноситься до зони Г-6 (торговельна зони). 

27. Відмовити Діденко Олені Вікторівні у відведенні земельної ділянки у 

власність  по вул. Родниковій (біля будинку № 77, корп.3) орієнтовною площею 

0,0024 га для будівництва індивідуального гаража 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 № 2456 – 

земельна ділянка відноситься до зони Р-2 (рекреаційна зони активного 

відпочинку). 

28. Відмовити Плантич Людмилі Олександрівні, Плантичу Даніїлу 

Віталійовичу, Дробишеву Григорію Федоровичу, у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

спільну сумісну власність по вул. Енергетиків, 1-а орієнтовною  

площею 0,0850 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  

№ 2456 – земельна ділянка відноситься до зон ІН-2 та ТР-3 (торговельні зони 

інженерної інфраструктури (об'єкти тепломережі, міжоб'єктних котелень та 

магістральних мереж: водопостачання, каналізації, зливової каналізації та 

газопостачання) та до зони СТО, АЗС, автопарків, гаражів, автостоянок). 

29. Відмовити Кириченку Олександру Миколайовичу, Кириченко 

Анастасії Олександрівні, Кириченко Ользі Василівні, Панченко Тетяні 

Олександрівні, Панченку Валерію Борисовичу, у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

спільну сумісну власність  по вул. Енергетиків, 1-а 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  

№ 2456 – земельна ділянка відноситься до зон ІН-2 та ТР-3 (торговельнІ зони 

інженерної інфраструктури (об'єкти тепломережі, міжоб'єктних котелень та 

магістральних мереж: водопостачання, каналізації, зливової каналізації та 

газопостачання) та до зони СТО, АЗС, автопарків, гаражів, автостоянок). 

30. Відмовити Буртнику Сергію Павловичу та Буртник Анні 

Володимирівні у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у спільну сумісну власність по вул. Мінській  

орієнтовною площею 0,1300 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 

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 № 2456 – земельна ділянка 

відноситься до зони РЗс (підзона зелених насаджень спеціального 

призначення). 

31. Відмовити Білоус Оксані Олександрівні у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  по вул. Родниковій (навпроти будинку № 77, корп. 2 та біля будинку 

№ 76) орієнтовною площею 0,0024 га для будівництва індивідуального гаража 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 № 2456 – земельна ділянка відноситься до зони ТР-2 (зона 

магістральних вулиць, майданів (у червоних лініях)). 

32. Відмовити Білоусу Ярославу Ігоревичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  по вул. Родниковій (навпроти будинку № 77, корп. 2 та біля будинку 

№ 76) орієнтовною площею 0,0024 га для будівництва індивідуального гаража 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 № 2456 – земельна ділянка відноситься до зони ТР-2 (зона 

магістральних вулиць, майданів (у червоних лініях)). 

33. Відмовити Пагутяку Михайлу Петровичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність на розі вул. Волкова та вул. Родникової орієнтовною площею  

0,0080 га для будівництва індивідуального гаража 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 № 2456 – 

земельна ділянка відноситься до зони Р-2 (рекреаційна зона активного 

відпочинку). 

34. Відмовити Олійнику Віталію Миколайовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Бобринецький шлях (біля будинку по вул. Віктора 

Домонтовича № 1-б) орієнтовною площею 0,0800 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 № 2456 – земельна ділянка відноситься до зони ТР-2 (зона 

магістральних вулиць, майданів (у червоних лініях)). 

35. Відмовити Кройтору Сергію Андрійовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по пров. Кропивницького 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 
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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 № 2456 – земельна ділянка 

відноситься до зони КВТ (зона установ відпочинку і туризму). 

36. Відмовити Кулітці Олександру Михайловичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Художника Ярошенка 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 № 2456 – земельна ділянка 

відноситься до зони Г-6 (торговельна зона). 

37. Відмовити Моці Антону Федоровичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Олега Кошового (навпроти будинку № 20/57) 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 № 2456 – 

земельна ділянка відноситься до зони ТР-1 (зона залізничного транспорту). 

38. Відмовити Балезі Олександру Олександровичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Олега Кошового (біля будинку № 11) 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 № 2456 – 

земельна ділянка відноситься до зони ТР-1 (зона залізничного транспорту). 

39. Відмовити Озерному Андрію Анатолійовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Олега Кошового (навпроти будинку № 20/57) 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 № 2456 – 

земельна ділянка відноситься до зони ТР-1 (зона залізничного транспорту). 

40. Відмовити Полякову Андрію Валерійовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Волкова (біля автостоянки навпроти гаражного кооперативу 

“Біляєвський”) орієнтовною площею 0,0024 га для будівництва індивідуального 

гаража у зв’язку з тим, що розташування земельної ділянки не відповідає 
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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 Р-2 (рекреаційна 

зона активного відпочинку). 

41. Відмовити Жалінському Максиму Олександровичу у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Волкова (біля автостоянки навпроти гаражного кооперативу 

“Біляєвський”) орієнтовною площею 0,0024 га для будівництва індивідуального 

гаража 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 № 2456 – земельна ділянка відноситься до зони Р-2 (рекреаційна 

зона активного відпочинку). 

42. Відмовити Миргородському Миколі Григоровичу у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  по вул. Сергія Сенчєва (біля будинку № 67, корп. 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 Кіровоградської міської ради від 17.09.2013 № 2456 – 

земельна ділянка відноситься до зони В-6 (зона резерву промислових та 

комунальних територій). 

43. Відмовити Правдюку Дмитру Валерійовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по пров. Кропивницького 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 № 2456 – земельна ділянка 

відноситься до зони КВТ (зона установ відпочинку і туризму). 

44. Відмовити Корченюк Юлії Анатоліївні у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Волкова (біля автостоянки) орієнтовною площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуального гаража 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 № 2456 – земельна ділянка 

відноситься до зони Р-2 (рекреаційна зона активного відпочинку). 

45. Відмовити Пшеніцину Артему Миколайовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. пров. Санаторному 2-му (біля земельної ділянки з 

кадастровим номером 3510100000:46:393:0017) орієнтовною площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
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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 № 2456 – земельна ділянка 

відноситься до зони Г-6 (торгівельна зона).  

46. Відмовити Шелюженку Анатолію Анатолійовичу у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. пров. Азовському орієнтовною площею 0,0562 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 № 2456 – земельна ділянка 

відноситься до зони Ж-1с (підзона садибної житлової забудови в межах 
санітарно-захисної зони). 

47. Відмовити Макаревич Тетяні Володимирівні у надані дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Юрія Коваленка (біля будинку № 9) орієнтовною площею 

0,0080 га для будівництва індивідуального гаража у зв’язку з порушенням ДБН 

Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій». 

48. Відмовити Кушнірову Віктору Івановичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по пров. Герцена (біля будинку № 6-в)  орієнтовною площею  

0,0450 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 № 2456 – 

земельна ділянка відноситься до підзони Р-Зс (зелених насаджень спеціального 

призначення). 

49. Відмовити Шибку Віталію Володимировичу у надані дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Гранітній, 3 орієнтовною площею 0,0080 га для будівництва 

індивідуального гаража у зв’язку з порушенням ДБН Б.2.2-12:2019 

«Планування і забудова територій». 

50. 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 

О.Мосіна.  

 

 

 

Міський голова                             Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

 

Тетяна Антонова 22 09 49  



Доопрацьований 28.01.2020 р. 

ПРОЄКТ № 3858  

 
 

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”,  

статтею 50 Закону України “Про землеустрій”, статтями 12, 19, 123 Земельного 

кодексу України, розглянувши звернення громадян, Міська рада  

міста Кропивницького 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Відмовити Миронюку Олегу Сергійовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Комунальній (біля будинку № 2) орієнтовною  

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

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 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 Р3с (підзона зелених насаджень 

спеціального призначення). 

2. Відмовити Фісенку Павлу Ігоревичу у наданні дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність по  

вул. Героїв України (біля будинку № 26, корп. 1) орієнтовною площею  

0,0037 га для будівництва індивідуального гаража 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 КВТ (зона установ відпочинку і туризму). 

3. Відмовити Фісенку Павлу Ігоревичу у наданні дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведенні земельної ділянки у власність по  

вул. Приміській (біля будинку № 44) 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 № 2456 – земельна ділянка 

відноситься до зони КВТ (зона установ відпочинку і туризму). 

4. Відмовити Дуднику Олексію Валентиновичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Приміській (біля будинку № 44) 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 № 2456 – 

земельна ділянка відноситься до зони КВТ (зона установ відпочинку і туризму). 

5. Відмовити Стамат Аллі Анатоліївні у наданні дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність між  

вул. Журбинського та Козацької (між земельними ділянками з кадастровими 

номерами 3510100000:02:029:0044 та 3510100000:02:028:0716 напроти 

земельної ділянки з кадастровим номером 3510100000:02:028:0002) 

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 № 2456 – 

земельна ділянка відноситься до зони Ж–1с (підзона садибної житлової 

забудови в межах санітарно-захисної зони). 

6. Відмовити Залюбовській Олені Володимирівні у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність між вул. Журбинського та Козацької (між земельними ділянками з 

кадастровими номерами 3510100000:02:0044 та 3510100000:02:028:0716 

навпроти земельної ділянки з кадастровим номером 3510100000:02:028:0002) 

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 № 2456 – 

земельна ділянка відноситься до зони Ж–1с (підзона садибної житлової 

забудови в межах санітарно-захисної зони). 

7. Відмовити Буземському Олександру Валентиновичу у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по пров. Санаторному 2-му (біля земельної ділянки з кадастровим 

номером 3510100000:46:393:0017) 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 № 2456 – земельна ділянка 
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відноситься до зони ТР–1 та ТР–2 (зона магістральних вулиць, майданів (у 

червоних лініях) та зони об’єктів природно-заповідного фонду та ПЗС). 

8. Відмовити Крест’янову Ярославу Руслановичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Габдрахманова орієнтовною площею 0,0404 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 № 2456 – земельна ділянка 

відноситься до зони КС–5 (зона розміщення об’єктів 5-класу санітарної 

класифікації).  

9. Відмовити Заіці Олександру Анатолійовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по пров. Степовому (біля будинку № 92-а та біля кладовища) 

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 № 2456 – 

земельна ділянка відноситься до зони Р3с (підзона зелених насаджень 

спеціального призначення). 

10. Відмовити Присяжнюку Ігору Володимировичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по пров. Санаторному 2-му, 15 орієнтовною площею 0,0996 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№ 2456 – земельна ділянка 

відноситься до зони ТР–1 та ТР–2 (зона магістральних вулиць, майданів (у 

червоних лініях) та зони об’єктів природно-заповідного фонду та ПЗС). 

11. Відмовити Галаті Ігорю Васильовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Родниковій 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 № 2456 – земельна ділянка відноситься до зони В-6 (зона 

резерву промислових та комунальних територій). 

12. Відмовити Усатенку Віталію Миколайовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Світлогорській (біля будинку № 8) орієнтовною площею 

0,0035 га для будівництва індивідуального гаража 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 № 2456 – 

земельна ділянка відноситься до зони Р-1 (зона об’єктів природно-заповідного 

фонду та ПЗС). 

13. Відмовити Міняйлу Володимиру Миколайовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по пров. Гулака-Артемовського (біля будинку № 5) 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 № 2456 – 

земельна ділянка відноситься до зони Р-2 (рекреаційна зона активного 

відпочинку). 

14. Відмовити Селівестрову Андрію Павловичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в районі вулиці Суворова 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 № 2456 – земельна ділянка 

відноситься до зон Р-1 та Р-2 (зона об’єктів природно-заповідного фонду та 

ПЗС та рекреаційної зони активного відпочинку). 

15. Відмовити Піліпаці Нелі Іванівні у наданні дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність по  

вул. Ручайній (біля буд. № 5) орієнтовною площею 0,0550 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 № 2456 – земельна ділянка 

відноситься до підзони Р-Зс (зелених насаджень спеціального призначення). 

16. Відмовити Корольову Володимиру Анатолійовичу у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в районі тупика Рибальського (біля будинків № 13 – 17) 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 № 2456 – 

земельна ділянка відноситься до зони Ж-1с (рекреаційна зона активного 

відпочинку). 

17. Відмовити Орлову Михайлу Олексійовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  по вул. Гоголя (біля будинку № 88-а) орієнтовною площею 0,0085 га 
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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 № 2456 – земельна ділянка 

відноситься до зони Ж-3 (зона багатоквартирної житлової та громадської 

забудови). 

18. Відмовити Ніколаєву Олегу Михайловичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  по вул. Чигиринській (навпроти будинку № 22) орієнтовною площею 

0,0800 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 № 2456 – 

земельна ділянка відноситься до зони Ж-4 (зона багатоквартирної житлової та 

громадської забудови). 

19. Відмовити Чорному Олександру Сергійовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 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 № 2456 – земельна ділянка відноситься до зони Ж-1с 

(підзона садибної житлової забудови в межах санітарно-захисної зони). 

20. Відмовити Цимі Олександру Володимирову (звернення  

від 15.08.2017 № 19771) у наданні дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення 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 № 2456 – земельна ділянка відноситься до зони Ж-1с 

(підзона садибної житлової забудови в межах санітарно-захисної зони). 

21 Відмовити Цимі Олександру Володимирову (звернення  

від 05.03.2018 № 21496) у наданні дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення 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 № 2456 – земельна ділянка відноситься до зони Р-2 

(рекреаційна зона активного відпочинку). 



6 

 

22. Відмовити Плетньову Павлу Петровичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 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 № 2456 – земельна ділянка відноситься до зони Ж-1с 

(рекреаційна зона активного відпочинку). 

23. Відмовити Черкасову Дмитру Юрійовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Родниковій 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 № 2456 – земельна ділянка відноситься до зони В-6 (зона 

резерву промислових та комунальних територій). 

24. Відмовити Портянку Сергію Павловичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по пров. Санаторному 2-му (біля будинку № 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 Кіровоградської міської ради від 17.09.2013 № 2456 – 

земельна ділянка відноситься до зони ТР-2 (зона магістральних вулиць, 

майданів (у червоних лініях) та частково до зони Р-1 (зона об’єктів природно-

заповідного фонду та ПЗС). 

25. Відмовити Паламарчук Ользі Вікторівні у відведенні земельної 

ділянки у власність по вул. Преображенській (біля АТС та будинку № 5)  

орієнтовною площею 0,0084 га для розміщення кафе 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 № 2456 – 

земельна ділянка відноситься до зони ТР-2 (зона магістральних вулиць, 

майданів (у червоних лініях)). 

26. Відмовити Яришу Руслану Івановичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по пров. Санаторному 2-му, 18 орієнтовною площею 0,0996 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 № 2456 – земельна ділянка 

відноситься до зони Г-6 (торговельна зони). 

27. Відмовити Діденко Олені Вікторівні у відведенні земельної ділянки у 

власність  по вул. Родниковій (біля будинку № 77, корп.3) орієнтовною площею 

0,0024 га для будівництва індивідуального гаража 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 № 2456 – 

земельна ділянка відноситься до зони Р-2 (рекреаційна зони активного 

відпочинку). 

28. Відмовити Плантич Людмилі Олександрівні, Плантичу Даніїлу 

Віталійовичу, Дробишеву Григорію Федоровичу, у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

спільну сумісну власність по вул. Енергетиків, 1-а орієнтовною  

площею 0,0850 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  

№ 2456 – земельна ділянка відноситься до зон ІН-2 та ТР-3 (торговельні зони 

інженерної інфраструктури (об'єкти тепломережі, міжоб'єктних котелень та 

магістральних мереж: водопостачання, каналізації, зливової каналізації та 

газопостачання) та до зони СТО, АЗС, автопарків, гаражів, автостоянок). 

29. Відмовити Кириченку Олександру Миколайовичу, Кириченко 

Анастасії Олександрівні, Кириченко Ользі Василівні, Панченко Тетяні 

Олександрівні, Панченку Валерію Борисовичу, у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

спільну сумісну власність  по вул. Енергетиків, 1-а 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  

№ 2456 – земельна ділянка відноситься до зон ІН-2 та ТР-3 (торговельнІ зони 

інженерної інфраструктури (об'єкти тепломережі, міжоб'єктних котелень та 

магістральних мереж: водопостачання, каналізації, зливової каналізації та 

газопостачання) та до зони СТО, АЗС, автопарків, гаражів, автостоянок). 

30. Відмовити Буртнику Сергію Павловичу та Буртник Анні 

Володимирівні у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у спільну сумісну власність по вул. Мінській  

орієнтовною площею 0,1300 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 

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 № 2456 – земельна ділянка 

відноситься до зони РЗс (підзона зелених насаджень спеціального 

призначення). 

31. Відмовити Білоус Оксані Олександрівні у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  по вул. Родниковій (навпроти будинку № 77, корп. 2 та біля будинку 

№ 76) орієнтовною площею 0,0024 га для будівництва індивідуального гаража 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 № 2456 – земельна ділянка відноситься до зони ТР-2 (зона 

магістральних вулиць, майданів (у червоних лініях)). 

32. Відмовити Білоусу Ярославу Ігоревичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  по вул. Родниковій (навпроти будинку № 77, корп. 2 та біля будинку 

№ 76) орієнтовною площею 0,0024 га для будівництва індивідуального гаража 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 № 2456 – земельна ділянка відноситься до зони ТР-2 (зона 

магістральних вулиць, майданів (у червоних лініях)). 

33. Відмовити Пагутяку Михайлу Петровичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність на розі вул. Волкова та вул. Родникової орієнтовною площею  

0,0080 га для будівництва індивідуального гаража 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 № 2456 – 

земельна ділянка відноситься до зони Р-2 (рекреаційна зона активного 

відпочинку). 

34. Відмовити Олійнику Віталію Миколайовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Бобринецький шлях (біля будинку по вул. Віктора 

Домонтовича № 1-б) орієнтовною площею 0,0800 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 № 2456 – земельна ділянка відноситься до зони ТР-2 (зона 

магістральних вулиць, майданів (у червоних лініях)). 

35. Відмовити Кройтору Сергію Андрійовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по пров. Кропивницького 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 
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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 № 2456 – земельна ділянка 

відноситься до зони КВТ (зона установ відпочинку і туризму). 

36. Відмовити Моці Антону Федоровичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Олега Кошового (навпроти будинку № 20/57) 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 № 2456 – 

земельна ділянка відноситься до зони ТР-1 (зона залізничного транспорту). 

37. Відмовити Балезі Олександру Олександровичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Олега Кошового (біля будинку № 11) 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 № 2456 – 

земельна ділянка відноситься до зони ТР-1 (зона залізничного транспорту). 

38. Відмовити Озерному Андрію Анатолійовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Олега Кошового (навпроти будинку № 20/57) 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 № 2456 – 

земельна ділянка відноситься до зони ТР-1 (зона залізничного транспорту). 

39. Відмовити Полякову Андрію Валерійовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Волкова (біля автостоянки навпроти гаражного кооперативу 

“Біляєвський”) орієнтовною площею 0,0024 га для будівництва індивідуального 

гаража 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 № 2456 – земельна ділянка відноситься до зони Р-2 (рекреаційна 

зона активного відпочинку). 

40. Відмовити Жалінському Максиму Олександровичу у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Волкова (біля автостоянки навпроти гаражного кооперативу 

“Біляєвський”) орієнтовною площею 0,0024 га для будівництва індивідуального 

гаража у зв’язку з тим, що розташування земельної ділянки не відповідає 
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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 Р-2 (рекреаційна 

зона активного відпочинку). 

41. Відмовити Миргородському Миколі Григоровичу у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  по вул. Сергія Сенчєва (біля будинку № 67, корп. 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 Кіровоградської міської ради від 17.09.2013 № 2456 – 

земельна ділянка відноситься до зони В-6 (зона резерву промислових та 

комунальних територій). 

42. Відмовити Правдюку Дмитру Валерійовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по пров. Кропивницького 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 № 2456 – земельна ділянка 

відноситься до зони КВТ (зона установ відпочинку і туризму). 

43. Відмовити Корченюк Юлії Анатоліївні у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Волкова (біля автостоянки) орієнтовною площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуального гаража 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 № 2456 – земельна ділянка 

відноситься до зони Р-2 (рекреаційна зона активного відпочинку). 

44. Відмовити Пшеніцину Артему Миколайовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. пров. Санаторному 2-му (біля земельної ділянки з 

кадастровим номером 3510100000:46:393:0017) 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 № 2456 – земельна ділянка 

відноситься до зони Г-6 (торгівельна зона).  

45. Відмовити Шелюженку Анатолію Анатолійовичу у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність по вул. пров. Азовському орієнтовною площею 0,0562 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
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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 № 2456 – земельна ділянка 

відноситься до зони Ж-1с (підзона садибної житлової забудови в межах 
санітарно-захисної зони). 

46. Відмовити Макаревич Тетяні Володимирівні у надані дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Юрія Коваленка (біля будинку № 9) орієнтовною площею 

0,0080 га для будівництва індивідуального гаража у зв’язку з порушенням ДБН 

Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій». 

47. Відмовити Кушнірову Віктору Івановичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по пров. Герцена (біля будинку № 6-в)  орієнтовною площею  

0,0450 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 № 2456 – 

земельна ділянка відноситься до підзони Р-Зс (зелених насаджень спеціального 

призначення). 

48. Відмовити Шибку Віталію Володимировичу у надані дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Гранітній, 3 орієнтовною площею 0,0080 га для будівництва 

індивідуального гаража у зв’язку з порушенням ДБН Б.2.2-12:2019 

«Планування і забудова територій». 

49. 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 

О.Мосіна.  

 

 

 

Міський голова                             Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тетяна Антонова 22 09 49  



Доопрацьований 12.02.2020 р. 

ПРОЄКТ № 3858  

 
 

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”,  

статтею 50 Закону України “Про землеустрій”, статтями 12, 19, 118 Земельного 

кодексу України, розглянувши звернення громадян, Міська рада  

міста Кропивницького 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Відмовити Миронюку Олегу Сергійовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Комунальній (біля будинку № 2) орієнтовною  

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

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 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 Р3с (підзона зелених насаджень 

спеціального призначення). 

2. Відмовити Фісенку Павлу Ігоревичу у наданні дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність по  

вул. Героїв України (біля будинку № 26, корп. 1) орієнтовною площею  

0,0037 га для будівництва індивідуального гаража 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 КВТ (зона установ відпочинку і туризму). 

3. Відмовити Фісенку Павлу Ігоревичу у наданні дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведенні земельної ділянки у власність по  

вул. Приміській (біля будинку № 44) 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 № 2456 – земельна ділянка 

відноситься до зони КВТ (зона установ відпочинку і туризму). 

4. Відмовити Дуднику Олексію Валентиновичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Приміській (біля будинку № 44) 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 № 2456 – 

земельна ділянка відноситься до зони КВТ (зона установ відпочинку і туризму). 

5. Відмовити Стамат Аллі Анатоліївні у наданні дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність між  

вул. Журбинського та Козацької (між земельними ділянками з кадастровими 

номерами 3510100000:02:029:0044 та 3510100000:02:028:0716 напроти 

земельної ділянки з кадастровим номером 3510100000:02:028:0002) 

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 № 2456 – 

земельна ділянка відноситься до зони Ж–1с (підзона садибної житлової 

забудови в межах санітарно-захисної зони). 

6. Відмовити Залюбовській Олені Володимирівні у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність між вул. Журбинського та Козацької (між земельними ділянками з 

кадастровими номерами 3510100000:02:0044 та 3510100000:02:028:0716 

навпроти земельної ділянки з кадастровим номером 3510100000:02:028:0002) 

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 № 2456 – 

земельна ділянка відноситься до зони Ж–1с (підзона садибної житлової 

забудови в межах санітарно-захисної зони). 

7. Відмовити Буземському Олександру Валентиновичу у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по пров. Санаторному 2-му (біля земельної ділянки з кадастровим 

номером 3510100000:46:393:0017) 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 № 2456 – земельна ділянка 
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відноситься до зони ТР–1 та ТР–2 (зона магістральних вулиць, майданів (у 

червоних лініях) та зони об’єктів природно-заповідного фонду та ПЗС). 

8. Відмовити Крест’янову Ярославу Руслановичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Габдрахманова орієнтовною площею 0,0404 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 № 2456 – земельна ділянка 

відноситься до зони КС–5 (зона розміщення об’єктів 5-класу санітарної 

класифікації).  

9. Відмовити Заіці Олександру Анатолійовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по пров. Степовому (біля будинку № 92-а та біля кладовища) 

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 № 2456 – 

земельна ділянка відноситься до зони Р3с (підзона зелених насаджень 

спеціального призначення). 

10. Відмовити Присяжнюку Ігору Володимировичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по пров. Санаторному 2-му, 15 орієнтовною площею 0,0996 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№ 2456 – земельна ділянка 

відноситься до зони ТР–1 та ТР–2 (зона магістральних вулиць, майданів (у 

червоних лініях) та зони об’єктів природно-заповідного фонду та ПЗС). 

11. Відмовити Галаті Ігорю Васильовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Родниковій 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 № 2456 – земельна ділянка відноситься до зони В-6 (зона 

резерву промислових та комунальних територій). 

12. Відмовити Усатенку Віталію Миколайовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Світлогорській (біля будинку № 8) орієнтовною площею 

0,0035 га для будівництва індивідуального гаража 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 № 2456 – 

земельна ділянка відноситься до зони Р-1 (зона об’єктів природно-заповідного 

фонду та ПЗС). 

13. Відмовити Міняйлу Володимиру Миколайовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по пров. Гулака-Артемовського (біля будинку № 5) 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 № 2456 – 

земельна ділянка відноситься до зони Р-2 (рекреаційна зона активного 

відпочинку). 

14. Відмовити Селівестрову Андрію Павловичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в районі вулиці Суворова 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 № 2456 – земельна ділянка 

відноситься до зон Р-1 та Р-2 (зона об’єктів природно-заповідного фонду та 

ПЗС та рекреаційної зони активного відпочинку). 

15. Відмовити Піліпаці Нелі Іванівні у наданні дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність по  

вул. Ручайній (біля буд. № 5) орієнтовною площею 0,0550 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 № 2456 – земельна ділянка 

відноситься до підзони Р-Зс (зелених насаджень спеціального призначення). 

16. Відмовити Корольову Володимиру Анатолійовичу у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в районі тупика Рибальського (біля будинків № 13 – 17) 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 № 2456 – 

земельна ділянка відноситься до зони Ж-1с (рекреаційна зона активного 

відпочинку). 

17. Відмовити Орлову Михайлу Олексійовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  по вул. Гоголя (біля будинку № 88-а) орієнтовною площею 0,0085 га 
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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 № 2456 – земельна ділянка 

відноситься до зони Ж-3 (зона багатоквартирної житлової та громадської 

забудови). 

18. Відмовити Ніколаєву Олегу Михайловичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  по вул. Чигиринській (навпроти будинку № 22) орієнтовною площею 

0,0800 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 № 2456 – 

земельна ділянка відноситься до зони Ж-4 (зона багатоквартирної житлової та 

громадської забудови). 

19. Відмовити Чорному Олександру Сергійовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 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 № 2456 – земельна ділянка відноситься до зони Ж-1с 

(підзона садибної житлової забудови в межах санітарно-захисної зони). 

20. Відмовити Цимі Олександру Володимирову (звернення  

від 15.08.2017 № 19771) у наданні дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення 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 № 2456 – земельна ділянка відноситься до зони Ж-1с 

(підзона садибної житлової забудови в межах санітарно-захисної зони). 

21 Відмовити Цимі Олександру Володимирову (звернення  

від 05.03.2018 № 21496) у наданні дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення 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 № 2456 – земельна ділянка відноситься до зони Р-2 

(рекреаційна зона активного відпочинку). 
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22. Відмовити Плетньову Павлу Петровичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 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 № 2456 – земельна ділянка відноситься до зони Ж-1с 

(рекреаційна зона активного відпочинку). 

23. Відмовити Черкасову Дмитру Юрійовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Родниковій 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 № 2456 – земельна ділянка відноситься до зони В-6 (зона 

резерву промислових та комунальних територій). 

24. Відмовити Портянку Сергію Павловичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по пров. Санаторному 2-му (біля будинку № 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 Кіровоградської міської ради від 17.09.2013 № 2456 – 

земельна ділянка відноситься до зони ТР-2 (зона магістральних вулиць, 

майданів (у червоних лініях) та частково до зони Р-1 (зона об’єктів природно-

заповідного фонду та ПЗС). 

25. Відмовити Паламарчук Ользі Вікторівні у відведенні земельної 

ділянки у власність по вул. Преображенській (біля АТС та будинку № 5)  

орієнтовною площею 0,0084 га для розміщення кафе 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 № 2456 – 

земельна ділянка відноситься до зони ТР-2 (зона магістральних вулиць, 

майданів (у червоних лініях)). 

26. Відмовити Яришу Руслану Івановичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по пров. Санаторному 2-му, 18 орієнтовною площею 0,0996 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 № 2456 – земельна ділянка 

відноситься до зони Г-6 (торговельна зони). 

27. Відмовити Діденко Олені Вікторівні у відведенні земельної ділянки у 

власність  по вул. Родниковій (біля будинку № 77, корп.3) орієнтовною площею 

0,0024 га для будівництва індивідуального гаража 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 № 2456 – 

земельна ділянка відноситься до зони Р-2 (рекреаційна зони активного 

відпочинку). 

28. Відмовити Плантич Людмилі Олександрівні, Плантичу Даніїлу 

Віталійовичу, Дробишеву Григорію Федоровичу, у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

спільну сумісну власність по вул. Енергетиків, 1-а орієнтовною  

площею 0,0850 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  

№ 2456 – земельна ділянка відноситься до зон ІН-2 та ТР-3 (торговельні зони 

інженерної інфраструктури (об'єкти тепломережі, міжоб'єктних котелень та 

магістральних мереж: водопостачання, каналізації, зливової каналізації та 

газопостачання) та до зони СТО, АЗС, автопарків, гаражів, автостоянок). 

29. Відмовити Кириченку Олександру Миколайовичу, Кириченко 

Анастасії Олександрівні, Кириченко Ользі Василівні, Панченко Тетяні 

Олександрівні, Панченку Валерію Борисовичу, у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

спільну сумісну власність  по вул. Енергетиків, 1-а 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  

№ 2456 – земельна ділянка відноситься до зон ІН-2 та ТР-3 (торговельнІ зони 

інженерної інфраструктури (об'єкти тепломережі, міжоб'єктних котелень та 

магістральних мереж: водопостачання, каналізації, зливової каналізації та 

газопостачання) та до зони СТО, АЗС, автопарків, гаражів, автостоянок). 

30. Відмовити Буртнику Сергію Павловичу та Буртник Анні 

Володимирівні у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у спільну сумісну власність по вул. Мінській  

орієнтовною площею 0,1300 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 

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 № 2456 – земельна ділянка 

відноситься до зони РЗс (підзона зелених насаджень спеціального 

призначення). 

31. Відмовити Білоус Оксані Олександрівні у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  по вул. Родниковій (навпроти будинку № 77, корп. 2 та біля будинку 

№ 76) орієнтовною площею 0,0024 га для будівництва індивідуального гаража 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 № 2456 – земельна ділянка відноситься до зони ТР-2 (зона 

магістральних вулиць, майданів (у червоних лініях)). 

32. Відмовити Білоусу Ярославу Ігоревичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  по вул. Родниковій (навпроти будинку № 77, корп. 2 та біля будинку 

№ 76) орієнтовною площею 0,0024 га для будівництва індивідуального гаража 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 № 2456 – земельна ділянка відноситься до зони ТР-2 (зона 

магістральних вулиць, майданів (у червоних лініях)). 

33. Відмовити Пагутяку Михайлу Петровичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність на розі вул. Волкова та вул. Родникової орієнтовною площею  

0,0080 га для будівництва індивідуального гаража 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 № 2456 – 

земельна ділянка відноситься до зони Р-2 (рекреаційна зона активного 

відпочинку). 

34. Відмовити Олійнику Віталію Миколайовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Бобринецький шлях (біля будинку по вул. Віктора 

Домонтовича № 1-б) орієнтовною площею 0,0800 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 № 2456 – земельна ділянка відноситься до зони ТР-2 (зона 

магістральних вулиць, майданів (у червоних лініях)). 

35. Відмовити Кройтору Сергію Андрійовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по пров. Кропивницького 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 
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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 № 2456 – земельна ділянка 

відноситься до зони КВТ (зона установ відпочинку і туризму). 

36. Відмовити Моці Антону Федоровичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Олега Кошового (навпроти будинку № 20/57) 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 № 2456 – 

земельна ділянка відноситься до зони ТР-1 (зона залізничного транспорту). 

37. Відмовити Балезі Олександру Олександровичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Олега Кошового (біля будинку № 11) 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 № 2456 – 

земельна ділянка відноситься до зони ТР-1 (зона залізничного транспорту). 

38. Відмовити Озерному Андрію Анатолійовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Олега Кошового (навпроти будинку № 20/57) 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 № 2456 – 

земельна ділянка відноситься до зони ТР-1 (зона залізничного транспорту). 

39. Відмовити Полякову Андрію Валерійовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Волкова (біля автостоянки навпроти гаражного кооперативу 

“Біляєвський”) орієнтовною площею 0,0024 га для будівництва індивідуального 

гаража 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 № 2456 – земельна ділянка відноситься до зони Р-2 (рекреаційна 

зона активного відпочинку). 

40. Відмовити Жалінському Максиму Олександровичу у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Волкова (біля автостоянки навпроти гаражного кооперативу 

“Біляєвський”) орієнтовною площею 0,0024 га для будівництва індивідуального 

гаража у зв’язку з тим, що розташування земельної ділянки не відповідає 
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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 Р-2 (рекреаційна 

зона активного відпочинку). 

41. Відмовити Миргородському Миколі Григоровичу у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  по вул. Сергія Сенчєва (біля будинку № 67, корп. 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 Кіровоградської міської ради від 17.09.2013 № 2456 – 

земельна ділянка відноситься до зони В-6 (зона резерву промислових та 

комунальних територій). 

42. Відмовити Правдюку Дмитру Валерійовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по пров. Кропивницького 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 № 2456 – земельна ділянка 

відноситься до зони КВТ (зона установ відпочинку і туризму). 

43. Відмовити Корченюк Юлії Анатоліївні у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Волкова (біля автостоянки) орієнтовною площею 0,0100 га 

для будівництва індивідуального гаража 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 № 2456 – земельна ділянка 

відноситься до зони Р-2 (рекреаційна зона активного відпочинку). 

44. Відмовити Пшеніцину Артему Миколайовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. пров. Санаторному 2-му (біля земельної ділянки з 

кадастровим номером 3510100000:46:393:0017) 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 № 2456 – земельна ділянка 

відноситься до зони Г-6 (торгівельна зона).  

45. Відмовити Шелюженку Анатолію Анатолійовичу у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність по вул. пров. Азовському орієнтовною площею 0,0562 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
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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 № 2456 – земельна ділянка 

відноситься до зони Ж-1с (підзона садибної житлової забудови в межах 
санітарно-захисної зони). 

46. Відмовити Макаревич Тетяні Володимирівні у надані дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Юрія Коваленка (біля будинку № 9) орієнтовною площею 

0,0080 га для будівництва індивідуального гаража у зв’язку з невідповідністю 

вимогам нормативного акту, а саме: порушення ДБН Б.2.2-12:2019 

«Планування і забудова територій». 

47. Відмовити Кушнірову Віктору Івановичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по пров. Герцена (біля будинку № 6-в)  орієнтовною площею  

0,0450 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 № 2456 – 

земельна ділянка відноситься до підзони Р-Зс (зелених насаджень спеціального 

призначення). 

48. Відмовити Шибку Віталію Володимировичу у надані дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Гранітній, 3 орієнтовною площею 0,0080 га для будівництва 

індивідуального гаража у зв’язку з невідповідністю вимогам нормативного 

акту, а саме: порушення ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова 

територій». 

49. 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 

О.Мосіна.  

 

 

 

Міський голова                             Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тетяна Антонова 22 09 49  


