
 1994 

ПРОЄКТ № 743 

 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від «___» __________ 2021 року      № _______ 

 

Про відмову у наданні дозволів  

на відведення земельних ділянок  
 

Керуючись статтею 144 Конституції України, статтею 182 Цивільного 

кодексу України, статтями 12, 118 Земельного кодексу України, пунктом 34 

статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, врахувавши 

інформацію з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав 

власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру 

заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого 

майна, розглянувши заяви громадян, Кропивницька міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Відмовити Марковій Ірині Олександрівні у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність за адресою: проїзд Тінистий, 9 орієнтовною площею 0,01 га для 

будівництва індивідуального гаража у зв’язку з тим, що на зазначеній земельній 

ділянці перебуває комплекс будівель комунальної власності Кропивницької 

міської ради. 
 

2. Відмовити Лобку Олександру Георгійовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність за адресою: проїзд Тінистий, 9 орієнтовною площею 0,01 га для 

будівництва індивідуального гаража у зв’язку з тим, що на зазначеній земельній 

ділянці перебуває комплекс будівель комунальної власності Кропивницької 

міської ради. 

 

3. Відмовити Марковій Наталії Миколаївні у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність за адресою: проїзд Тінистий, 9 орієнтовною площею 0,01 га для 

будівництва індивідуального гаража у зв’язку з тим, що на зазначеній земельній 

ділянці перебуває комплекс будівель комунальної власності Кропивницької 

міської ради. 
 

4. Відмовити Мамонтову Миколі Миколайовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність за адресою: проїзд Тінистий, 9 орієнтовною площею 0,01 га для 
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будівництва індивідуального гаража у зв’язку з тим, що на зазначеній земельній 

ділянці перебуває комплекс будівель комунальної власності Кропивницької 

міської ради. 
 

5. Відмовити Марковій Галині Андріївні у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність за адресою: проїзд Тінистий, 9 орієнтовною площею 0,01 га для 

будівництва індивідуального гаража у зв’язку з тим, що на зазначеній земельній 

ділянці перебуває комплекс будівель комунальної власності Кропивницької 

міської ради. 
 

6. Відмовити Кісельову Владиславу Ігоровичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність за адресою: проїзд Тінистий, 9 орієнтовною площею 0,01 га для 

будівництва індивідуального гаража у зв’язку з тим, що на зазначеній земельній 

ділянці перебуває комплекс будівель комунальної власності Кропивницької 

міської ради. 
 

7. Відмовити Беркуті Олександру у наданні дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність за 

адресою: проїзд Тінистий, 9 орієнтовною площею 0,01 га для будівництва 

індивідуального гаража у зв’язку з тим, що на зазначеній земельній ділянці 

перебуває комплекс будівель комунальної власності Кропивницької міської 

ради. 
 

8. Відмовити Петрову Олександру Олександровичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність за адресою: проїзд Тінистий, 9 орієнтовною площею 0,01 га для 

будівництва індивідуального гаража у зв’язку з тим, що на зазначеній земельній 

ділянці перебуває комплекс будівель комунальної власності Кропивницької 

міської ради. 
 

9. Відмовити Пилипенку Віталію Сергійовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність за адресою: проїзд Тінистий, 9 орієнтовною площею 0,01 га для 

будівництва індивідуального гаража у зв’язку з тим, що на зазначеній земельній 

ділянці перебуває комплекс будівель комунальної власності Кропивницької 

міської ради. 
 

10. Відмовити Кісельовій Олені Сергіївні у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність за адресою: проїзд Тінистий, 9 орієнтовною площею 0,01 га для 

будівництва індивідуального гаража у зв’язку з тим, що на зазначеній земельній 

ділянці перебуває комплекс будівель комунальної власності Кропивницької 

міської ради. 
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11. Відмовити Беркуті Тамарі Миколаївні у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність за адресою: проїзд Тінистий, 9 орієнтовною площею 0,01 га для 

будівництва індивідуального гаража у зв’язку з тим, що на зазначеній земельній 

ділянці перебуває комплекс будівель комунальної власності Кропивницької 

міської ради. 
 

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань екології, земельних відносин та комунальної власності та 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

О.Мосіна.  

 

 

 

Міський голова                            Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вікторія Дубова 35 83 56  


