
 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СЬОМА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 12 жовтня 2021 року        № 892 

 

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”, Планом зонування території міста 

Кіровограда (Кропивницького), затвердженого рішенням Кіровоградської 

міської ради від 17.09.2013 № 2456, розглянувши заяви громадян, 

Кропивницька міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Відмовити Чічільову Олегу Євгенійовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Казанській орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва і 

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 Р3 

(рекреаційні зони озеленених територій загального користування) – 

будівництво індивідуального житлового будинку не передбачено. 
 

2. Відмовити Шаповалову Юрію Леонідовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність біля вулиць Юрія Коваленка та Генерала Жадова (поруч з земельною 

ділянкою з кадастровим № 3510100000:37:395:0059) орієнтовною площею 

0,1000 га для будівництва і 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 Ж4 (зона багатоквартирної житлової та 

громадської забудови, житлові будинки 5-9-поверхові і більше) – будівництво 

індивідуального житлового будинку не передбачено. 
 

3. Відмовити Журавці Ігорю Сергійовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Волкова (між ділянками з кадастровим  

№ 3510100000:41:356:0003 та № 3510100000:41:356:0016) орієнтовною площею 



   2 
 

0,1000 га для будівництва і 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 Р3с (підзона зелених насаджень спеціального  

призначення) – будівництво індивідуального житлового будинку не 

передбачено. 
 

4. Відмовити Гасанову Ельману Мусі огли у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Андріївській (поряд з будинком № 1-а) орієнтовною площею 

0,0845 га для будівництва і 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 ТР2 (зона магістральних вулиць, майданів (у 

червоних лініях), до зони Р2 (рекреаційні зони активного відпочинку) та 

охоронної зони земель історико-культорного призначення. 
 

 

 

 

Міський голова                            Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тетяна Антонова 35 83 56  


