
 
 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 19 листопада 2019 року                  № 3018 
 

Про відмову у наданні дозволів 

на розроблення проєктів землеустрою 

щодо 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 Баранову Дмитру Борисовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по пров. Степовому загальною 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 міської ради 

від 17.09.2013 № 2456, – земельна ділянка відноситься  до підзони зелених 

насаджень спеціального призначення. 

2. Відмовити Іванцю Дмитру Миколайовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Київській загальною площею 0,0500 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 міської ради  

від 17.09.2013 № 2456, – земельна ділянка відноситься частково до зелених 

насаджень спеціального призначення, частково – до зони магістральних вулиць, 

майданів (у червоних лініях). 

3. Відмовити Дерев’янченку Максиму Михайловичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по пров. Алтайському загальною площею 0,1000 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
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(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 міської ради  

від 17.09.2013 № 2456, – земельна ділянка відноситься до підзони зелених 

насаджень спеціального призначення. 

4. Відмовити Тупиці Юрію Анатолійовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по проїзду Підлісному (біля земельної ділянки з кадастровим  

№ 3510100000:04:046:0033) загальною 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 міської ради  

від 17.09.2013 № 2456, – земельна ділянка відноситься до рекреаційної зони 

активного відпочинку. 

5. Відмовити Гарбузу Анатолію Вікторовичу у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність (біля земельної ділянки з кадастровим № 3510100000:02:028:0023) 

загальною 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 міської ради від 17.09.2013 № 2456, – земельна 

ділянка відноситься до підзони садибної житлової забудови в межах санітарно-

захисної зони. 

6. Відмовити Стеннік Світлані Олександрівні у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Миколи Смоленчука (біля будинку № 4) загальною  

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 міської ради від 17.09.2013 № 2456, – земельна 

ділянка відноситься до зони природно – заповідного фонду. 

7. Відмовити Максименку Володимиру Віталійовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по пров. Виноградному загальною 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 міської ради  

від 17.09.2013 № 2456, – земельна ділянка відноситься частково до рекреаційної 

зони активного відпочинку, частково – до зони установ відпочинку та туризму. 
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8. Відмовити Єрофєєву Ігорю Валерійовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Гулака-Артемовського орієнтовною площею 0,0600 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 міської 

ради від 17.09.2013 № 2456, – земельна ділянка відноситься до рекреаційної 

зони активного відпочинку. 

9. Відмовити Фьодоровій Валерії Олександрівні у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по пров. Козацькому загальною 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 міської ради 

від 17.09.2013 № 2456, – земельна ділянка відноситься частково до рекреаційної 

зони активного відпочинку, частково – до зони природно – заповідного фонду. 

10. Відмовити Гарбузу Анатолію Вікторовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність (біля земельної ділянки з кадастровим № 3510100000:02:028:0023) 

загальною 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 міської ради від 17.09.2013 № 2456, – земельна 

ділянка відноситься до підзони садибної житлової забудови в межах санітарно-

захисної зони. 

11. Відмовити Гориславцю Миколі Анатолійовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Родниковій загальною 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 міської ради  

від 17.09.2013 № 2456, – земельна ділянка відноситься до зони резерву 

промислових та комунальних територій. 

12. Відмовити Шостаку Андрію Олеговичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Десятинній загальною 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 міської ради  

від 17.09.2013 № 2456, – земельна ділянка відноситься до рекреаційної зони 

активного відпочинку. 
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13. Відмовити Авраменку Антону Сергійовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Генерала Родимцева загальною 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 міської 

ради від 17.09.2013 № 2456, – земельна ділянка відноситься до підзони зелених 

насаджень спеціального призначення. 

14. Відмовити Омельченку Костянтину Валерійовичу у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Козацькій загальною 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 міської ради від 

17.09.2013 № 2456, – земельна ділянка відноситься до підзони садибної 

житлової забудови в межах санітарно-захисної зони. 

15. Відмовити Омельченку Костянтину Валерійовичу у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, розташованої в мікрорайоні Новомиколаївка (біля земельних ділянок 

з кадастровим № 3510100000:06:047:0085 та з кадастровим  

№ 3510100000:06:047:0077) загальною 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 міської ради  

від 17.09.2013 № 2456, – земельна ділянка відноситься до рекреаційної зони 

активного відпочинку. 

16. Відмовити Омельченку Костянтину Валерійовичу у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по пров. Вільному загальною 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 міської ради  

від 17.09.2013 № 2456, – земельна ділянка відноситься до підзони садибної 

житлової забудови в межах санітарно-захисної зони. 

17. Відмовити Алхімову Олексію Олександровичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність між вул. Олександра Мурашка та вул. Лінія 5–а загальною 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,  



5 

 

затвердженого рішенням міської ради від 17.09.2013 № 2456, – земельна 

ділянка відноситься до комунально-складської зони. 

18. Відмовити Ковальчуку Валерію Вікторовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність між вул. Олександра Мурашка та вул. Лінія 5–а загальною 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 міської ради від 17.09.2013 № 2456, – земельна 

ділянка відноситься до комунально-складської зони. 

19. Відмовити Задворньому Артуру Сергійовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність між вул. Олександра Мурашка та вул. Лінія 5–а загальною 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 міської ради від 17.09.2013 № 2456, – земельна 

ділянка відноситься до комунально-складської зони. 

20. Відмовити Ткаченко Юлії Володимирівні у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по проїзду Підлісному (біля будинку № 8) загальною площею  

0,0071 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 міської ради від 17.09.2013 № 2456, – земельна 

ділянка відноситься до зони інженерної інфраструктури. 

21. Відмовити Боєвій Руслані Миколаївні у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по проїзду Підлісному (біля будинку № 8) загальною 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 міської ради від 17.09.2013 № 2456, – земельна 

ділянка відноситься до зони інженерної інфраструктури. 

22. Відмовити Вербецькому Костянтину Борисовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 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 
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відноситься до рекреаційної зони активного відпочинку. 

23. Відмовити Пляшку Андрію Миколайовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по пров. Приморському 2-му загальною 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 установ відпочинку і туризму. 

24. Відмовити Боєвій Яні Павлівні у наданні дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність по  

вул. Приміській (біля будинку № 44) загальною 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 установ відпочинку і туризму. 

25. Відмовити Костенку Сергію Володимировичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Гулака-Артемовського (біля земельної ділянки з кадастровим 

№ 3510100000:43:396:0063) 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 міської ради  

від 17.09.2013 № 2456, – земельна ділянка відноситься до рекреаційної зони 

активного відпочинку. 

26. Відмовити Бересту Івану Васильовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Віктора Домонтовича (біля будинку № 1-б) 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 міської ради від 17.09.2013 № 2456, – земельна 

ділянка відноситься до зони транспортної інфраструктури. 

27. Відмовити Кашубі Богдану Григоровичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Леоніда Куценка (напроти будинку № 3) орієнтовною площею 

0,0319 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 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 міської ради від 17.09.2013 № 2456, – земельна 

ділянка відноситься до зони крупних культурно-мистецьких та спортивно- 

видовищних комплексів, театрів, кінотеатрів, культових споруд. 

28. 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  


