
 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 06 жовтня 2020 року        № 3618  

 

Про відмову у наданні дозволів  

на відведення земельних ділянок  
 

Керуючись статтею 144 Конституції України, статтями 12, 19, 118, 123 

Земельного кодексу України, пунктом 34 статті 26 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, статтею 50 Закону України “Про 

землеустрій”, розглянувши звернення громадян, Міська рада  

міста Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Відмовити Березовському Олександру Сергійовичу у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Героїв України (навпроти будинку № 28, корп. 5) орієнтовною 

площею 0,0030 га  для будівництва індивідуального гаража у зв’язку  

з невідповідністю місця розташування земельної ділянки вимогам 

містобудівної документації, а саме Плану зонування території міста 

Кіровограда (Кропивницького), затвердженого рішенням Кіровоградської 

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

магістральних вулиць, майданів (у червоних лініях). 

 

2. Відмовити Пікашу Богдану Володимировичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Волкова (біля будинку № 9, біля ринку «Престиж») 

орієнтовною площею 0,0024 га  для будівництва індивідуального гаража у 

зв’язку з порушенням пункту 10.8.3. ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова 

територій». 

 

3. Відмовити Москвічовій Наталії Володимирівні у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  по вул. Генерала Жадова (біля будинку № 28, корп. 5) орієнтовною 

площею 0,0030 га для будівництва індивідуального гаража   

у зв’язку з невідповідністю місця розташування земельної ділянки вимогам 

містобудівної документації, а саме Плану зонування території міста 

Кіровограда (Кропивницького), затвердженого рішенням Кіровоградської 

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

багатоповерхової житлової забудови. 
 



2 

4. Відмовити Лук’яненко Надії Іванівні у наданні дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність по  

вул. Великій Перспективній (біля будинку № 36) орієнтовною площею 

0,0030 га для будівництва індивідуального гаража у зв’язку з порушенням 

пункту 10.8.8. ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій». 

 

5. Відмовити Бобух Ніні Борисівні у наданні дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність по  

просп. Перемоги (біля будинку № 8, корп. 2) орієнтовною площею 0,0080 га для 

будівництва індивідуального гаража у зв’язку з порушенням пункту 10.8.8 

ДБН. Б. 2.2-12:2019 «Планування і забудова територій». 
 

6. Відмовити Січці Наталі Євгенівні у наданні дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність по  

вул. Великій Перспективній (біля будинку № 36) орієнтовною площею  

0,0020 га для будівництва індивідуального гаража у зв’язку з порушенням 

пункту 10.8.8. ДБН. Б. 2.2-12:2019 «Планування і забудова територій». 
 

7. Відмовити Доренку Миколі Миколайовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по пров. Санаторному 2-му, 15 орієнтовною площею  

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

невідповідністю місця розташування земельної ділянки вимогам містобудівної 

документації, а саме Плану зонування території міста Кіровограда 

(Кропивницького), затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від 

17.09.2013 № 2456 – земельна ділянка відноситься до торгівельної зони. 

 

8. Відмовити Вставській Інні Петрівні у наданні дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність по  

вул. Сергія Сєнчева (біля будинку № 55) орієнтовною площею 0,0024 га для 

будівництва індивідуального гаража у зв’язку з порушенням протипожежних 

норм відповідно до вимог ДБН. Б. 2.2-12:2019 «Планування і забудова 

територій». 

 

9. 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 


