
ПРОЕКТ №1317 
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА  
 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від «___»_______ 2017 року            № ____ 
 

Про відмову у відведенні 

земельних ділянок у власність 
 

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34  

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

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

Земельного кодексу України, розглянувши звернення громадян, 

Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Відмовити Ковальову Олексію Анатолійовичу у відведенні земельної 

ділянки у власність по вул. Андріївській 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 року № 2456 – земельна ділянка 

відноситься частково до зони змішаної багатоквартирної житлової та 

громадської забудови, частково до реакційної зони активного відпочинку. 

2. Відмовити Скляренку Вадиму Миколайовичу у відведенні земельної 

ділянки у власністьповул. Андріївській 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 року № 2456 – земельна ділянка 

відноситься частково до зони змішаної багатоквартирної житлової та 

громадської забудови, частково до реакційної зони активного відпочинку. 

3.Відмовити Клюєву Тимофію Івановичу у відведенні 

земельної ділянки у власність  по вул. Глиняній орієнтовною 

площею 0,1200  га  для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруду зв’язку з тим, що розташування земельної 

ділянки не відповідає вимогам містобудівної документації, а саме: Плану 

зонування території міста Кіровограда, затвердженого рішенням 

Кіровоградської міської ради від 17.09.2013 року № 2456 – земельна ділянка 

відноситься до зони змішаної багатоквартирної житлової та громадської 

забудови. 

4. Відмовити Галату Костянтину Володимировичу у відведенні 

земельної ділянки у власністьповул. Андріївській 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, 
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затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від 17.09.2013 року  

№ 2456 – земельна ділянка відноситься до зони змішаної багатоквартирної 

житлової та громадської забудови. 

5. Відмовити Шутці Віталію Васильовичу у відведенні земельної 

ділянки у власність по вул. Глиняній орієнтовною площею 0,1200  га  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруду зв’язку з тим, що розташування земельної ділянки не відповідає 

вимогам містобудівної документації, а саме: Плану зонування території міста 

Кіровограда, затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради  

від 17.09.2013 року № 2456 – земельна ділянка відноситься до зони змішаної 

багатоквартирної житлової та громадської забудови. 

6. Відмовити Терещенку Валентину Миколайовичу у відведенні 

земельної ділянки у власність по вул. Андріївській 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 року  

№ 2456 – земельна ділянка відноситься частково до зони змішаної 

багатоквартирної житлової та громадської забудови, частково до реакційної 

зони активного відпочинку. 

7. Відмовити Мазану Віктору Валентиновичу у відведенні земельної 

ділянки у власність по вул. Феодосія Козачинського (напроти  

буд. № 23) орієнтовною площею 0,0060 га  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруду 

зв’язку з тим, що розташування земельної ділянки не відповідає вимогам 

містобудівної документації, а саме: Плану зонування території міста 

Кіровограда, затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради  

від 17.09.2013 року № 2456 – земельна ділянка відноситься частково до 

підзони зелених насаджень спеціального призначення, частково до 

реакційної зони об’єктів природно-заповідного фонду. 

8. Відмовити Осауленку Олександру Володимировичу у відведенні 

земельної ділянки у власність по вул. Залізничній1-ій (напроти буд. № 15) 

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 року № 2456 – земельна ділянка відноситься частково до зони 

магістральних вулиць, майданів (у червоних лініях), частково до підзони 

озеленених територій спеціального призначення. 

9. Відмовити Волчковій Анні Володимирівні у відведенні 

земельної ділянки у власність  по вул. Глиняній орієнтовною  

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

господарських будівель і споруду 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 року № 2456 – земельна ділянка 

відноситься до зони багатоквартирної житлової та громадської забудови. 

10. Відмовити Волчкову Валерію Олександровичу у відведенні 

земельної ділянки у власність по вул. Глиняній орієнтовною  

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

господарських будівель і споруду зв’язку з тим, що розташування земельної 

ділянки не відповідає вимогам містобудівної документації, а саме: Плану 

зонування території міста Кіровограда, затвердженого рішенням 

Кіровоградської міської ради від 17.09.2013 року № 2456 – земельна ділянка 

відноситься до зони багатоквартирної житлової та громадської забудови. 

11. Відмовити Вишневському Олексію Сергійовичу  у відведенні 

земельної ділянки у власність по вул. Каховській(біля буд. № 3) орієнтовною 

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

господарських будівель і споруд у зв’язку з тим, що розташування земельної 

ділянки не відповідає вимогам містобудівної документації, а саме: Плану 

зонування території міста Кіровограда, затвердженого рішенням 

Кіровоградської міської ради від 17.09.2013 року № 2456 – земельна ділянка 

знаходиться в охоронній зоні річки Інгул. 

12. Відмовити Нестеровій Оксані Володимирівні у відведенні земельної 

ділянки у власність по вул. Короленка  (біля будинку № 64-а) орієнтовною 

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

господарських будівель і споруду зв’язку з тим, що розташування земельної 

ділянки не відповідає вимогам містобудівної документації, а саме: Плану 

зонування території міста Кіровограда, затвердженого рішенням 

Кіровоградської міської ради від 17.09.2013 року № 2456 – земельна ділянка 

відноситься до реакційної зони активного відпочинку. 

13. Відмовити Чекирлану Віталію Вікторовичу у відведенні земельної 

ділянки у власність  по вул. Андріївській  (біля будинку № 1) орієнтовною 

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

господарських будівель і споруду зв’язку з тим, що розташування земельної 

ділянки не відповідає вимогам містобудівної документації, а саме: Плану 

зонування території міста Кіровограда, затвердженого рішенням 

Кіровоградської міської ради від 17.09.2013 року № 2456 – земельна ділянка 

відноситься до зони магістральних вулиць, майданів (у червоних лініях). 

14. Відмовити Шаповаловій Олені Анатоліївні у відведенні земельної 

ділянки у власність  по вул. Козацькій  орієнтовною площею 0,1000  га  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруду зв’язку з тим, що розташування земельної ділянки не відповідає 

вимогам містобудівної документації, а саме: Плану зонування території міста 

Кіровограда, затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради  

від 17.09.2013 року № 2456 – земельна ділянка відноситься до підзони 

садибної житлової забудови в межах санітарно-захисної зони. 

15.Відмовити Спірідоновій Юлії Валеріївні у відведенні земельної 

ділянки у власність  по тупику Рибальському  (біля будинку № 28) 

орієнтовною площею 0,0449  га  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруду зв’язку з тим, що 
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розташування земельної ділянки не відповідає вимогам містобудівної 

документації, а саме: Плану зонування території міста Кіровограда, 

затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від 17.09.2013 року  

№ 2456 – земельна ділянка відноситься до зони об’єктів природно-

заповідного фонду. 

16. Відмовити Чекирлан Вероніці Валеріївні у відведенні земельної 

ділянки у власність  по вул. Паризької комуни (біля будинку № 2/1) 

орієнтовною площею 0,1000 га  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруду зв’язку з тим, що 

розташування земельної ділянки не відповідає вимогам містобудівної 

документації, а саме: Плану зонування території міста Кіровограда, 

затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від 17.09.2013 року  

№ 2456 – земельна ділянка відноситься до зони магістральних вулиць, 

майданів (у червоних лініях). 

17. Відмовити Ремезову Максиму Сергійовичу у відведенні 

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

орієнтовною площею 0,0048 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 року № 2456 – земельна ділянка відноситься до зони зелених 

насаджень спеціального призначення. 

18. Відмовити Декалу Андрію Васильовичу у відведенні земельної 

ділянки у власність по пров. Гризодубової (напроти будинку № 5) 

орієнтовною площею 0,1000 га  для будівництва та обслуговування 

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

розташування земельної ділянки не відповідає вимогам містобудівної 

документації, а саме: Плану зонування території міста Кіровограда, 

затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від 17.09.2013 року  

№ 2456 – земельна ділянка відноситься до зони об’єктів природно – 

заповідного фонду. 

19. Відмовити Сало Ользі Анатоліївні у відведенні земельної ділянки у 

власність  по Олександрійському шосе орієнтовною площею 0,1000  га  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруду зв’язку з тим, що розташування земельної ділянки не відповідає 

вимогам містобудівної документації, а саме: Плану зонування території міста 

Кіровограда, затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради  

від 17.09.2013 року  № 2456 – земельна ділянка відноситься до реакційної 

зони активного відпочинку. 

20. Відмовити Лісіцину Василю Анатолійовичу у відведенні земельної 

ділянки у власність по вул. Олеся Гончара орієнтовною 

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

господарських будівель і споруд у зв’язку з тим, що розташування земельної 

ділянки не відповідає вимогам містобудівної документації, а саме: Плану 

зонування території міста Кіровограда, затвердженого рішенням 
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Кіровоградської міської ради від 17.09.2013 року № 2456 – земельна ділянка 

відноситься до реакційної зони активного відпочинку. 

21. Відмовити Сакарі Вадиму Сергійовичу у відведенні земельної 

ділянки у власність по вул. Кропивницького(біля водоканалу) орієнтовною 

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

господарських будівель і споруд у зв’язку з тим, що розташування земельної 

ділянки не відповідає вимогам містобудівної документації, а саме: Плану 

зонування території міста Кіровограда, затвердженого рішенням 

Кіровоградської міської ради від 17.09.2013 року № 2456 – земельна ділянка 

відноситься до зони  зелених насаджень спеціального призначення. 

22. Відмовити Ковальчуку Анатолію Володимировичу у відведенні 

земельної ділянки у власність по вул. Андріївській 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 року  

№ 2456 – земельна ділянка відноситься до зони багатоквартирної житлової та 

громадської забудови. 

23. Відмовити Довганенку Максиму Леонідовичу у відведенні 

земельної ділянки у власність  по вул. Тепличній (між будинками № 46 та  

№ 50) орієнтовною площею 0,0428 га  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруду зв’язку з тим, що 

розташування земельної ділянки не відповідає вимогам містобудівної 

документації, а саме: Плану зонування території міста Кіровограда, 

затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від 17.09.2013 року  

№ 2456 – земельна ділянка відноситься до зони садибної житлової забудови в 

межах санітарно-захисних зон. 

24. Відмовити Чудній Вірі Прокопівні у відведенні земельної ділянки у 

власність  по вул. Чорноморській орієнтовною площею 0,1000 га  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруду зв’язку з тим, що розташування земельної ділянки не відповідає 

вимогам містобудівної документації, а саме: Плану зонування території міста 

Кіровограда, затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради  

від 17.09.2013 року № 2456 – земельна ділянка відноситься до реакційної 

зони активного відпочинку. 

25. Відмовити Чудній Вірі Прокопівні у відведенні земельної ділянки у 

власність  по вул. Чорноморській 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 року № 2456 – земельна ділянка 

відноситься до реакційної зони активного відпочинку. 

26. Відмовити Яковенку Денису Олеговичу в наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

безоплатно у власність на розі вулиць Желябова та Олега Кошового 

орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва жилого будинку, 
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господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у зв’язку з тим, що 

визначена для відведення земельна ділянка відноситься до підзони зелених 

насаджень. 

27. Відмовити Нагорному Олександру Сергійовичу в наданні дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

безоплатно у власність на розі вулиць Желябова та Олега Кошового 

орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва жилого будинку, 

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

визначена для відведення земельна ділянка відноситься до підзони зелених 

насаджень. 

28. Відмовити Писанці  Дмитру Анатолійовичу у відведенні земельної 

ділянки у власність  по пров. Гризодубової (напроти будинків № 1 та № 3) 

орієнтовною площею 0,1000 га  для будівництва та обслуговування 

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

розташування земельної ділянки не відповідає вимогам містобудівної 

документації, а саме: Плану зонування території міста Кіровограда, 

затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від 17.09.2013 року  

№ 2456 – земельна ділянка відноситься до зони об’єктів природно – 

заповідного фонду. 

29. Відмовити Сагуну Юрію Леонідовичу у відведенні земельної 

ділянки у власність  по пров. Алтайському орієнтовною площею 0,1000 га  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд у зв’язку з тим, що розташування земельної ділянки не 

відповідає вимогам містобудівної документації, а саме: Плану зонування 

території міста Кіровограда, затвердженого рішенням Кіровоградської 

міської ради від 17.09.2013 року № 2456 – земельна ділянка відноситься до 

реакційної зони активного відпочинку. 

30. Відмовити Куліку  Дмитру Володимировичу у відведенні земельної 

ділянки у власність  по пров. Гризодубової (напроти будинку № 1) 

орієнтовною площею 0,1000 га  для будівництва та обслуговування 

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

розташування земельної ділянки не відповідає вимогам містобудівної 

документації, а саме: Плану зонування території міста Кіровограда, 

затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від 17.09.2013 року  

№ 2456 – земельна ділянка відноситься до зони об’єктів природно – 

заповідного фонду. 

31. Відмовити Алмаєву Роману Олександровичу у відведенні земельної 

ділянки у власність  по пров. Гризодубової (напроти будинку № 3) 

орієнтовною площею 0,1000 га  для будівництва та обслуговування 

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

розташування земельної ділянки не відповідає вимогам містобудівної 

документації, а саме: Плану зонування території міста Кіровограда, 

затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від 17.09.2013 року  

№ 2456 – земельна ділянка відноситься до зони об’єктів природно – 

заповідного фонду. 
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32. Відмовити Задворньому Артуру Сергійовичу у відведенні земельної 

ділянки у власність  по вул. Симона Петлюри (біля будинку № 27) 

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 року № 2456 – земельна ділянка відноситься  до зони  установ 

відпочинку і туризму. 

33. Відмовити Тимошенку Віктору Володимировичу у відведенні 

земельної ділянки у власність  по вул. Юрія Коваленка 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 року  

№ 2456 – земельна ділянка відноситься до зони змішаної багатоквартирної 

житлової та громадської забудови. 

34. Відмовити Тимошенку Віктору Володимировичу у відведенні 

земельної ділянки у власність  по вул. Юрія Коваленка 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 року  

№ 2456 – земельна ділянка відноситься до зони змішаної багатоквартирної 

житлової та громадської забудови. 

35. Відмовити Басецькому Володимиру Вікторовичу у відведенні 

земельної ділянки у власність  по вул. Андріївській орієнтовною  

площею 0,0930 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 року  

№ 2456 – земельна ділянка відноситься до комунально-складської зони. 

36. Відмовити Шаповалову Миколі Анатолійовичу у відведенні 

земельної ділянки у власність  по вул. Чорноморській  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 року  

№ 2456 – земельна ділянка відноситься до реакційної зони активного 

відпочинку. 

37. Відмовити Наконечному Сергію Васильовичу у відведенні 

земельної ділянки у власність  в районі Новомиколаївки (біля ділянки з 

кадастровим № 3510100000:06:047:0195) орієнтовною площею 0,1000 га  для 
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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 року № 2456 – земельна ділянка 

відноситься частково до реакційної зони активного відпочинку. 

38. Відмовити Маєвському Вадиму Валентиновичу у відведенні 

земельної ділянки у власність  по пров. Курінному (біля будинку № 12) 

орієнтовною площею 0,0875 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 року № 2456 – земельна ділянка відноситься реакційної зони 

активного відпочинку. 

39. Відмовити Басецькому Олександру Вікторовичу у відведенні 

земельної ділянки у власність  по вул. Героїв України (біля будинку № 22-д) 

орієнтовною площею 0,0989 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 року № 2456 – земельна ділянка відноситься до комунально-

складської зони. 

40. Відмовити Древицькому Сергію Сергійовичу у відведенні  

земельної ділянки у власність по пров. Алтайському 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 року  

№ 2456 – земельна ділянка відноситься до підзони зелених насаджень 

спеціального призначення та комунально-складської зони. 

41. Відмовити Армашову Віктору Григоровичу у відведенні  

земельної ділянки у власність  по пров. Алтайському 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 року  

№ 2456 – земельна ділянка відноситься до підзони зелених насаджень 

спеціального призначення та комунально-складської зони. 

42. Відмовити Армашову Віктору Григоровичу у відведенні  

земельної ділянки у власність  по пров. Алтайському орієнтовною  

площею 0,1200 га  для ведення індивідуального садівництва у зв’язку з тим, 

що розташування земельної ділянки не відповідає вимогам містобудівної 
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документації, а саме: Плану зонування території міста Кіровограда, 

затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від 17.09.2013 року  

№ 2456 – земельна ділянка відноситься до підзони зелених насаджень 

спеціального призначення та комунально-складської зони. 

43. Відмовити Гайдаєнку Олександру Олександровичу  у відведенні 

земельної ділянки у власність по вул. Сухомлинського 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 року  

№ 2456 – земельна ділянка відноситься до підзони садибної житлової 

забудови в межах санітарно-захисної зони. 

44. Відмовити Лаврусенку Віталію Ігоревичу у відведенні земельної 

ділянки у власність  по вул. Бобринецький шлях, 101/39 орієнтовною  

площею 0,0050  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 року  

№ 2456 – земельна ділянка відноситься до зони магістральних вулиць, 

майданів (у червоних лініях). 

45. Відмовити Чурікову Дмитру Вячеславовичу у відведенні земельної 

ділянки у власність  по тупику Кар’єрному  (біля будинку № 14) 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 року  

№ 2456 – земельна ділянка відноситься до зони садибної житлової забудови в 

межах санітарно-захисних зон. 

46. Відмовити Насіковському Івану Франковичу у відведенні земельної 

ділянки у власність  по вул. Миколи Міхновського (біля будинку № 58)  

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 року № 2456 – земельна ділянка відноситься до реакційної 

зони активного відпочинку. 

47. Відмовити Іванову Миколі Анатолійовичу у відведенні земельної 

ділянки у власність  по вул. Желябова 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 року № 2456 – земельна ділянка 

відноситься до підзони зелених насаджень. 

48. Відмовити Королькевичу Юрію Володимировичу у відведенні 

земельної ділянки у власність  по вул. Желябова 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 року № 2456 – земельна ділянка 

відноситься до підзони зелених насаджень спеціального призначення. 

49. Відмовити Біляєву Євгенію Вікторовичу у відведенні  

земельної ділянки у власність  по вул. Герцена (біля будинку № 10-б) 

орієнтовною площею 0,0600 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 року № 2456 – земельна ділянка відноситься до реакційної 

підзони озеленених територій спеціального призначення. 

50. Відмовити Федаку Олексію Миколайовичу у відведенні земельної 

ділянки у власність  по вул. Олега Кошового (біля будинку № 11-а) 

орієнтовною площею 0,0400 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 року № 2456 – земельна ділянка відноситься до зони 

магістральних вулиць, майданів (у червоних лініях). 

51. Відмовити Червоному Анатолію Тимофійовичу у відведенні 

земельної ділянки у власність  по вул. Соколівській, 2-е 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 року   

№ 2456 – земельна ділянка відноситься до громадсько-ділової зони 

загальноміського значення. 

52. Відмовити Русіну Юрію Ігоревичу у відведенні земельної ділянки у 

власність по пров. Рибацькому 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 року № 2456 – земельна ділянка 

відноситься до садибної житлової забудови в межах санітарно-захисних зон. 

53. Відмовити Слюті Дмитру Івановичу у відведенні земельної ділянки 

у власність по вул. Лінія 7-а (біля будинку №32-б) орієнтовною  
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площею 0,0888 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 року  

№ 2456 – земельна ділянка відноситься до комунально-складської зони. 

54. Відмовити Апостолову Антону Івановичу у відведенні земельної 

ділянки у власність по вул. Руслана Слободянюка (біля домоволодіння № 4) 

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 року № 2456 – земельна ділянка відноситься до зони об’єктів 

природно-заповідного фонду та частково до зони магістральних вулиць, 

майданів (у червоних лініях). 

55. Відмовити Котляренку Леоніду Антоновичу у відведенні земельної 

ділянки у власність  по вул. Юрія Краснокутського (біля будинку № 1-в)  

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 року № 2456 – земельна ділянка відноситься до підзони 

зелених насаджень спеціального призначення. 

56. Відмовити Балію Сергію Володимировичу у відведенні земельної 

ділянки у власність  на розі вулиць Сергія Сєнчева та Родникової 

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 року № 2456 – земельна ділянка відноситься до  зони резерву 

промислових та комунальних територій. 

57. Відмовити Косинському Миколі Миколайовичу у відведенні 

земельної ділянки у власність  по вул. Юрія Краснокутського 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 року  

№ 2456 – земельна ділянка відноситься до реакційної підзони зелених 

насаджень спеціального призначення. 

58. Відмовити Столярчуку Олександру Юрійовичу в наданні дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

безоплатно у власність по вул. Юрія Краснокутського орієнтовною площею 
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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 року  

№ 2456 – земельна ділянка відноситься до реакційної підзони зелених 

насаджень спеціального призначення. 

59. Відмовити Новицькому Максиму Васильовичу в наданні дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

безоплатно у власність по вул. Андріївській орієнтовною площею 0,1000 га 

для будівництва жилого 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 року № 2456 – визначена для відведення 

земельна ділянка відноситься до зони багатоквартирної житлової та 

громадської забудови. 

60. Відмовити Левашнікову Віталію Юрійовичу у відведенні земельної 

ділянки у власність  по вул. Кавказька Площа (напроти № 22) орієнтовною 

площею 0,0750  га  для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд у зв’язку з тим, що розташування земельної 

ділянки не відповідає вимогам містобудівної документації, а саме: Плану 

зонування території міста Кіровограда, затвердженого рішенням 

Кіровоградської міської ради від 17.09.2013 року  

№ 2456 – земельна ділянка відноситься до реакційної підзони озеленених 

територій спеціального призначення. 

61. Відмовити Земському Андрію Олексійовичу у відведенні земельної 

ділянки у власність  по вул. Кавказька Площа орієнтовною  

площею 0,0750  га  для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд у зв’язку з тим, що розташування земельної 

ділянки не відповідає вимогам містобудівної документації, а саме: Плану 

зонування території міста Кіровограда, затвердженого рішенням 

Кіровоградської міської ради від 17.09.2013 року  

№ 2456 – земельна ділянка відноситься до реакційної підзони озеленених 

територій спеціального призначення. 

62. Відмовити Карбану Олександру Сергійовичу у відведенні земельної 

ділянки у власність  по вул. Олега Кошового (напроти будинку № 18) 

орієнтовною площею 0,0530 га  для будівництва та обслуговування 

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

розташування земельної ділянки не відповідає вимогам містобудівної 

документації, а саме: Плану зонування території міста Кіровограда, 

затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від 17.09.2013 року  

№ 2456 – земельна ділянка відноситься до зони залізничного транспорту. 

63. Відмовити Козиревському Сергію Володимировичу у відведенні 

земельної ділянки у власність  по вул. Преображенській (біля будинку № 93) 

орієнтовною площею 0,1000 га  для будівництва та обслуговування 
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житлового будинку, господарських будівель і споруд у зв’язку з тим, що 

розташування земельної ділянки не відповідає вимогам містобудівної 

документації, а саме: Плану зонування території міста Кіровограда, 

затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від 17.09.2013 року  

№ 2456 – земельна ділянка відноситься до зони магістральних вулиць, 

майданів (у червоних лініях). 

64. Відмовити Пєткову Юрію Васильовичу у відведенні земельної 

ділянки у власність  по вул. Макарова (біля будинку № 3) 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 року  

№ 2456 – земельна ділянка відноситься реакційної зони транспортної 

інфраструктури. 

65. Відмовити Глущенку Сергію Володимировичу у відведенні 

земельної ділянки у власність  по вул. Сиваській (напроти будинку № 46) 

орієнтовною площею 0,1000  га  для будівництва та обслуговування 

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

розташування земельної ділянки не відповідає вимогам містобудівної 

документації, а саме: Плану зонування території міста Кіровограда, 

затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від 17.09.2013 року  

№ 2456 – земельна ділянка відноситься до реакційної підзони озеленених 

територій спеціального призначення. 

66. Відмовити Ковальову Володимиру Сергійовичу у відведенні 

земельної ділянки у власність  по вул. Чорноморській  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 року  

№ 2456 – земельна ділянка відноситься до реакційної зони активного 

відпочинку. 

67. Відмовити Топольному Федору Пилиповичу  у відведенні земельної 

ділянки у власність  по вул. Родниковій   (біля будинку № 77, корп. 3)  

площею 0,0036 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 року  

№ 2456 – земельна ділянка відноситься до рекреаційної зони активного 

відпочинку. 

68. Відмовити регіональному сервісному центру Міністерства 

внутрішніх справ в Кіровоградській області у відведенні земельної ділянки в 

постійне користування по вул. Родниковій площею 0,1360 га  для розміщення 

автодрому у зв’язку з тим, що розташування земельної ділянки не відповідає 

вимогам містобудівної документації, а саме: Плану зонування території міста 
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Кіровограда, затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради  

від 17.09.2013 року № 2456 – земельна ділянка відноситься до підзони 

зелених насаджень спеціального призначення. 

69. 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сесмій 22 09 49 


