
 

 

   ПРОЕКТ № 1994 

ПРОЄКТ № 217 

 

 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від «___» __________ 2021 року      № _______ 

 

Про відмову у наданні дозволів  

на відведення земельних ділянок  

 

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

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

місцеве самоврядування в Україні”, ДБН Б.2.2.-12:2019 «Планування і забудова 

територій, ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, 

вулиці та залізничні переїзди», ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для 

легкових автомобілів», Кропивницька міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Відмовити Шатіну Володимиру Миколайовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Комарова (біля будинку № 40, біля котельні) 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 

(Кропивницького), 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: ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху. 

Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди», ДБН В.2.3-15:2007 

«Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів». 

 

2. Відмовити Колеснику Артему Вікторовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Героїв України (біля будинку № 22/1) 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 (Кропивницького), 

затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від 17.09.2013 № 2456 – 
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земельна ділянка відноситься до зони Г-6 (торгівельна зона). Охорона зона 

ЛЕП. 

 

3. Відмовити Вікторову Віктору Вікторовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Балтійській орієнтовною площею 0,1 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 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  

Р-3 (зона озеленених територій загального користування). 

 

4. Відмовити Черній Олександрі Юріївні у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по просп. Перемоги (біля будинку № 8, 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 (Кропивницького), 

затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від 17.09.2013 № 2456 – 

земельна ділянка відноситься до зони Ж-4 (зона багатоквартирної житлової та 

громадської забудови) та вимогам нормативного акта а саме порушенням 

протипожежних вимог (відстань від огорожі дитячого садка повинна становити 

не менше 15 метрів). Наявний газопровід, водопровід, електричний кабель. 

 

5. Відмовити Сімійону Дмитру Петровичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Павла Рябкова (біля будинку № 1) орієнтовною площею 

0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 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 Р-2 (рекреаційна зона активного відпочинку), ТР-2 

(зона магістральних вулиць, майданів (у червоних лініях), зони об’єктів 

природно-заповідного фонду та ПЗС. 

 

6. Відмовити Максименку Володимиру Віталійовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Будівельників (поблизу будинку № 67) орієнтовною площею  

0,1 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд у зв’язку з невідповідністю місця розташування земельної 

ділянки вимогам містобудівної документації, а саме Генерального плану 

території міста Кіровограда (Кропивницького), затвердженого рішенням 

Кіровоградської міської ради від 12.09.2000 № 627 – земельна ділянка 

відноситься до території зелених насаджень загального користування. 
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7. Відмовити Максименку Володимиру Віталійовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Будівельників (поблизу будинку № 67) орієнтовною площею  

0,1 га для ведення індивідуального садівництва у зв’язку з невідповідністю 

місця розташування земельної ділянки вимогам містобудівної документації, а 

саме Генерального плану території міста Кіровограда (Кропивницького), 

затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від 12.09.2000 № 627 – 

земельна ділянка відноситься до території зелених насаджень загального 

користування. 

 

8. Відмовити Торбенку Олександру Андрійовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Андріївській (біля будинку № 12, корп. 2) орієнтовною 

площею 0,0036 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 Ж-3 (зона 

багатоквартирної житлової та громадської забудови). 

 

9. Відмовити Гуртовому Михайлу Олександровичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Героїв України (біля будинку № 12, корп. 4) орієнтовною 

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

невідповідністю місця розташування земельної ділянки вимогам містобудівної 

документації, а саме Детальному плану території кварталу в межах  

вулиць Героїв України, Генерала Жадова та Юрія Коваленка, затвердженого 

рішенням Міської ради міста Кропивницького від 27.08.2019 № 2751. 

 

10. Відмовити Мазуренко Катерині Сергіївні у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Юрія Коваленка (біля будинку № 13) орієнтовною площею 

0,0025 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 Ж-4 (зона багатоквартирної житлової та 

громадської забудови). 

 

11. Відмовити Комаринському Владиславу Віталійовичу у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність по вул. Героїв України (біля будинку № 22/1) 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 
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(Кропивницького), затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від 

17.09.2013 № 2456 – земельна ділянка відноситься до зони Г-6 (торговельна 

зона) та до зони Р-3с (підзона зелених насаджень спеціального призначення). 

 

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань екології, земельних відносин та комунальної власності та 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

О.Мосіна.  

 

 

 

 

Міський голова                            Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вікторія Дубова 35 83 56  


