
ПРОЄКТ № 4423 

 

 

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”, статтями 12, 

19, 118 Земельного кодексу України, ДБН Б.2.2.-12:2019 «Планування і 

забудова територій», ДСТУ 3587.97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні 

дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану», 

Міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Відмовити Соколову Володимиру Миколайовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Солдатській, 86 орієнтовною площею 0,0029 га для 

будівництва індивідуального гаража у зв’язку з невідповідністю вимогам 

нормативного акта, а саме: розміщення об’єкта порушує планувальну систему 

кварталу та створює небезпеку для пішоходів. 

 

2. Відмовити Косенку Олександру Петровичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

0,0024 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 Г-4 (зона крупних культурно-мистецьких та спортивно – 

видовищних комплексів, театрів, кінотеатрів, культових споруд) та вимогам 

нормативного акта, а саме: порушенням протипожежних вимог. 

 

3. Відмовити Білоусу Ярославу Ігоровичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність поблизу вул. Чернишевського орієнтовною площею 0,1 га для 

будівництва та обслуговування господарських будівель і споруд у зв’язку з 

невідповідністю місця розташування земельної ділянки вимогам містобудівної 
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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). 

 

4. Відмовити Білоус Оксані Олександрівні у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність поблизу вул. Чернишевського орієнтовною площею 0,1 га для 

будівництва та обслуговування господарських будівель і споруд 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 Р-2 (рекреаційна зона активного 

відпочинку). 

 

5. Відмовити Чеголі Денису Сергійовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

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

0,0024 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 Г-4 (зона крупних культурно-мистецьких та спортивно – 

видовищних комплексів, театрів, кінотеатрів, культових споруд). 

 

6. Відмовити Санжарі Віталію Георгійовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Великій Перспективній (біля будинку № 11/11, корп. 6) 

орієнтовною площею 0,0022 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 Ж-3 (зона 

багатоквартирної житлової та громадської забудови). 

 

7. Відмовити Бабочкіній Світлані Миколаївні у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Юрія Коваленка (у дворі будинку № 13, корп. 2) орієнтовною 

площею 0,0024 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 Ж4 (зона багатоквартирної житлової та 

громадської забудови).  
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8. Відмовити Пономаренку Віктору Олександровичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Родимцева (біля будинку № 72-б) орієнтовною площею  

0,0032 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 Ж-3 (зона багатоквартирної житлової та громадської 

забудови), та вимогам нормативного акта, а саме: порушенням протипожежних 

норм. 

 

9. Відмовити Алєксєєнко Дарії Олександрівні у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Київській (біля будинку № 20) орієнтовною площею 0,01 га 

для будівництва індивідуального гаража у зв’язку з порушенням вимог 

нормативного акта, а саме: порушенням ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і 

забудова територій» та порушенням протипожежних вимог.  

 

10. Відмовити Гриценко Аллі Валентинівні у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Генерала Жадова (біля будинку № 28, корп. 3) орієнтовною 

площею 0,01 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 Ж-4 (зона багатоквартирної житлової та 

громадської забудови). 

 

11. Відмовити Яковенку Сергію Петровичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Молодіжній (біля будинку № 14-б) орієнтовною площею 

0,0024 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 Ж-3 (зона багатоквартирної житлової та громадської 

забудови). 

 

12. Відмовити Шаповаловій Любові Миколаївні у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Генерала Жадова (біля будинку № 28, корп. 3) орієнтовною 

площею 0,01 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 – 
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земельна ділянка відноситься до зони Ж-4 (зона багатоквартирної житлової та 

громадської забудови). 

 

13. Контроль за виконанням цього 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вікторія Дубова 35 83 56  


