
 

 

 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ТРЕТЯ СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 25 березня 2021 року                       № 343 

 

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», розглянувши звернення громадян, Кропивницька міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Відмовити Марциненку Володимиру Юрійовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Семена Петлюри (біля будинку № 74) орієнтовною площею 

0,0043 га для ведення індивідуального садівництва у зв’язку з невідповідністю 

місця розташування земельної ділянки вимогам нормативного акта, а саме 

порушенням ДБН Б.2.2-12:2019 (порушення вулично-дорожньої мережі).  

2. Відмовити Гейдаровій Ользі Миколаївні у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по пров. Севастопольському, 10 орієнтовною площею 0,0066 га для 

ведення індивідуального садівництва у зв’язку з невідповідністю місця 

розташування земельної ділянки вимогам нормативного акта, а саме 

порушенням ДБН Б.2.2-12:2019 (порушення вулично-дорожньої мережі).  

3. Відмовити Шульзі Ганні Василівні у наданні дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність по  

вул. Героїв України (біля будинку № 24, корп. 2) орієнтовною площею  

0,0024 га для будівництва індивідуального гаража у зв’язку з невідповідністю 

вимогам нормативного акта, а саме порушенням ДБН Б.2.2-12:2019 (заборона 

боксових гаражів на території прибудинкових територій). 

4. Відмовити Кевхаяну Рафаелю Шалікоєвичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Габдрахманова (біля будинку № 1-а) орієнтовною площею 

0,0033 га для будівництва індивідуального гаража у зв’язку з невідповідністю 

вимогам нормативного акта, а саме порушенням ДБН Б.2.2-12:2019.  
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5. Відмовити Шипову Вячеславу Олександровичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

у власність на перехресті вулиць Бєлгородської та Генерала Родимцева 

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 ТР2 

(зона магістральних вулиць, майданів).  

6. Відмовити Волженцевій Ользі Азидівні у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Габдрахманова (біля будинку № 1-а) орієнтовною площею 

0,0033 га для будівництва індивідуального гаража у зв’язку з невідповідністю 

вимогам нормативного акта, а саме порушенням ДБН Б.2.2-12:2019. 

7. Відмовити Давиденку Юрію Юрійовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Приміській  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 зони 

КВТ (зона установ відпочинку та туризму).  

8. 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 


