
  
УКРАЇНА 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  

від 30 липня 2016 року            № 534 
 
Про відмову у наданні дозволів на 
розроблення проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок  
по місту Кіровограду 
 

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34 статті 26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 50 Закону 
України “Про землеустрій”, статтями 12, 116, 118, 121, 123, 124 Земельного 
кодексу України, рішенням Кіровоградської міської ради                                        
від 17.03.2013 № 2456 “Про затвердження містобудівної документації “План 
зонування території міста Кіровограда” та розглянувши звернення громадян, 
Кіровоградська міська рада   
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Відмовити Апостолову Антону Івановичу у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
безоплатно у власність по вул. Глиняній (праворуч від будинку № 5) 
орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у зв’язку з 
тим, що визначена для відведення земельна ділянка відноситься до зони 
багатоквартирної житлової та громадської забудови. 

2. Відмовити Насіковському Івану Франковичу у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
безоплатно у власність по вул. Чорноморській (напроти будинку № 1-а) 
орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у зв’язку з 
тим, що визначена для відведення земельна ділянка відноситься до 
рекреаційної зони активного відпочинку. 

3. Відмовити Насіковському Івану Франковичу у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
безоплатно у власність по вул. Інгульська Набережна орієнтовною                  
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у зв’язку з тим, що 
визначена для відведення земельна ділянка відноситься до зони об’єктів 
природно – заповідного фонду. 
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4. Відмовити Грачу Андрію Валерійовичу у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність по вул. Глиняній (біля будинку № 5) загальною площею 0,1000 га  
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка) у зв’язку з тим, що визначена для відведення 
земельна ділянка відноситься до зони багатоквартирної житлової та 
громадської забудови. 

5. Відмовити Грачу Андрію Валерійовичу у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність по вул. Тепличній, 48 загальною площею 0,1000 га для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) у зв’язку з тим, що визначена для відведення земельна 
ділянка відноситься до підзони садибної житлової забудови в межах              
санітарно – захисної зони. 

6. Відмовити Ботнаренко Тетяні Олександрівні у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність в районі вул. Східної загальною площею 0,1000 га для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) у зв’язку з тим, що визначена для відведення земельна 
ділянка відноситься до підзони зелених насаджень спеціального 
призначення. 

7. Відмовити Обрежа Тетяні Миколаївні у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність в районі вул. Східної загальною площею 0,1000 га для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) у зв’язку з тим, що визначена для відведення земельна 
ділянка відноситься до підзони зелених насаджень спеціального 
призначення. 

8. Відмовити Лавріненку Віталію Тимофійовичу у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність по пров. Сосновому загальною площею 0,1000 га для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) у зв’язку з тим, що визначена для відведення земельна 
ділянка відноситься до підзони зелених насаджень спеціального 
призначення. 

9. Відмовити Куценку Олександру Яковичу у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
безоплатно у власність по вул. Курганній (напроти житлового будинку № 25) 
площею 0,0030 га для будівництва індивідуального гаража у зв’язку з тим, 
що визначена для відведення земельна ділянка відноситься до підзони 
зелених насаджень спеціального призначення. 

10. Відмовити Сербі Станіславу Івановичу у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
безоплатно у власність по просп. Перемоги (біля будинку № 18) орієнтовною  
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площею 0,0035 га для будівництва індивідуального гаража у зв’язку з тим, 
що визначена для відведення земельна ділянка відноситься до підзони 
зелених насаджень спеціального призначення. 

11. Відмовити Насіковському Івану Франковичу у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
безоплатно у власність по просп. Перемоги (біля будинку № 12, корп. 1) 
орієнтовною площею 0,0024 га для будівництва індивідуального гаража у 
зв’язку з тим, що визначена для відведення земельна ділянка відноситься до 
зони магістральних вулиць, доріг та майданів. 

12. Відмовити Ботнаренко Тетяні Олександрівні у відведенні земельної 
ділянки у власність  по вул. Східній площею 0,1200 га  для ведення 
садівництва у зв’язку з тим, що земельна ділянка відноситься до підзони 
зелених насаджень спеціального призначення. 

13. Відмовити Обрежі Володимиру Леонідовичу у відведенні земельної 
ділянки у власність  по вул. Східній площею 0,1200 га  для ведення 
садівництва у зв’язку з тим, що земельна ділянка відноситься до підзони 
зелених насаджень спеціального призначення. 

14. Відмовити Довганенку Максиму Леонідовичу у відведенні 
земельної ділянки у власність  по пров. Експерементальному  (напроти 
будинку № 2)   площею 0,12  га  для ведення садівництва у зв’язку з тим, що 
земельна ділянка відноситься до комунально - складської зони. 

15. Відмовити Пантелеєву Олександру Миколайовичу у наданні 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду  по вул. Габдрахманова (напроти будинку № 5)  
орієнтовною площею 0,0024  га для розміщення офісних будівель  у зв’язку з 
тим, що визначена земельна ділянка відноситься до зони багатоквартирної 
житлової та громадської забудови. Розміщення окремо розташованих 
будівель (офісів, тощо), відповідно до містобудівної документації, не 
передбачено. 

16. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, 
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів  ради Грабенка О.В. 
 
 
 
Міський голова           А.Райкович 
 
 
 
 
 
 
 
Шевченко 22 09 49 


