
УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 14 липня 2015 року                                          № 4354 
 

Про відмову у наданні дозволів 
на розроблення проектів землеустрою  
щодо відведення земельних ділянок  
по місту Кіровограду 
  

Керуючись статтями 142, 143 Конституції України, пунктом 34               
статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,              
статтею 50 Закону України “Про землеустрій”, статтями 12, 116, 118, 121, 
123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши звернення громадян,  
Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Відмовити Дікусару Михайлу Сергійовичу в наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
безоплатно у власність по пров. Степовому (біля будинку № 76)  
площею 0,0428 га для ведення садівництва у зв’язку з тим, що відповідно до 
плану зонування території міста Кіровограда, затвердженого рішенням 
Кіровоградської міської ради від 17.09.2013 року № 2456, визначена для 
відведення земельна ділянка відноситься до підзони зелених насаджень 
спеціального призначення. 

2. Відмовити Кашубі Богдану Григоровичу в наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
безоплатно у власність по вул. Василини, 3 площею 0,0307 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд (присадибна ділянка) у зв’язку з тим, що відповідно до плану 
зонування території міста Кіровограда, затвердженого рішенням 
Кіровоградської міської ради від 17.09.2013 року № 2456, визначена для 
відведення земельна ділянка відноситься до навчальної зони. 

3. Відмовити Вороні Наталі Юріївні в наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
власність по вул. Преображенській (напроти житлового будинку № 98) 
площею 0,0911 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) у зв’язку з тим, що 
відповідно до плану зонування території міста Кіровограда, затвердженого 
рішенням Кіровоградської міської ради від 17.09.2013 року № 2456, 
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визначена для відведення земельна ділянка відноситься до зони 
магістральних вулиць і доріг. 

4. Відмовити Тесленку Ігорю Володимировичу в наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
безоплатно у власність по пров. Кар’єрному (біля будинку № 4)  
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) у зв’язку з тим, що 
відповідно до плану зонування території міста Кіровограда, затвердженого 
рішенням Кіровоградської міської ради від 17.09.2013 року № 2456, 
визначена для відведення земельна ділянка відноситься до зони об’єктів 
природно-заповідного фонду. 

5. Відмовити Стрельніковій Тетяні Володимирівні в наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
безоплатно у власність по вул. Преображенській (напроти житлового 
будинку № 96) площею 0,0994 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) 
у зв’язку з тим, що відповідно до плану зонування території міста 
Кіровограда, затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради  
від 17.09.2013 року № 2456, визначена для відведення земельна ділянка 
відноситься до змішаної зони багатоквартирної житлової та громадської 
забудови. 

6. Відмовити Стрельнікову Володимиру Сергійовичу в наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
безоплатно у власність по вул. Паризької комуни (напроти будинку № 20/3) 
орієнтовною площею 0,1000 га у зв’язку з тим, що відповідно до плану 
зонування території міста Кіровограда, затвердженого рішенням 
Кіровоградської міської ради від 17.09.2013 року № 2456, встановлено, що 
визначена для відведення земельна ділянка відноситься до рекреаційної зони 
об’єктів природо-заповідного фонду. 

7. Відмовити Стрельнікову Сергію Володимировичу в наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
безоплатно у власність по вул. Жовтневої Революції (біля будинку № 66-а) 
орієнтовною площею 0,0638 га у зв’язку з тим, що відповідно до плану 
зонування території міста Кіровограда, затвердженого рішенням 
Кіровоградської міської ради від 17.09.2013 року № 2456, встановлено, що 
визначена для відведення земельна ділянка відноситься до змішаної зони 
багатоквартирної житлової та громадської забудови. 

8. Відмовити Стеценко Юлії Леонідівні в наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
безоплатно у власність по вул. 40-річчя Перемоги (біля міської ветеринарної 
лікарні) орієнтовною площею 0,1000 га у зв’язку з тим, що відповідно до 
плану зонування території міста Кіровограда, затвердженого рішенням 
Кіровоградської міської ради від 17.09.2013 року № 2456, встановлено, що  
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визначена для відведення земельна ділянка відноситься до зони 
магістральних вулиць і доріг. 

9. Відмовити Гаршанову Ігорю Миколайовичу в наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
безоплатно у власність по вул. Академіка Корольова, 19 площею 0,1000 га у 
зв’язку з тим, що відповідно до плану зонування території міста Кіровограда, 
затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від 17.09.2013 року  
№ 2456, встановлено, що визначена для відведення земельна ділянка 
відноситься до змішаної зони багатоквартирної житлової та громадської 
забудови. 

10. Відмовити Козачек Юлії Василівні в наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
безоплатно у власність по вул. Шмідта (біля будинку № 19)  
площею 0,0401 га у зв’язку з тим, що відповідно до плану зонування 
території міста Кіровограда, затвердженого рішенням Кіровоградської 
міської ради від 17.09.2013 року № 2456, встановлено, що визначена для 
відведення земельна ділянка відноситься до зони магістральних вулиць і 
доріг. 

11. Відмовити Костирко Юлії Миколаївні в наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
безоплатно у власність по вул. Котовського площею 0,1000 га у зв’язку з тим, 
що відповідно до плану зонування території міста Кіровограда, 
затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від 17.09.2013 року  
№ 2456, встановлено, що визначена для відведення земельна ділянка 
відноситься до зони установ відпочинку та туризму. 

12. Відмовити Бобилєвій Лідії Леонідівні в наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
безоплатно у власність по вул. Котовського площею 0,1000 га у зв’язку з тим, 
що відповідно до плану зонування території міста Кіровограда, 
затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від 17.09.2013 року  
№ 2456, встановлено, що визначена для відведення земельна ділянка 
відноситься до зони установ відпочинку та туризму. 

13. Відмовити Погорілець Анні Олександрівні в наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
безоплатно у власність по вул. Котовського площею 0,1000 га у зв’язку з тим, 
що відповідно до плану зонування території міста Кіровограда, 
затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від 17.09.2013 року  
№ 2456, встановлено, що визначена для відведення земельна ділянка 
відноситься до зони установ відпочинку та туризму. 

14. Відмовити Бочкарьову Олександру Олександровичу в наданні 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки безоплатно у власність по вул. Котовського площею 0,1000 га у 
зв’язку з тим, що відповідно до плану зонування території міста Кіровограда, 
затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від 17.09.2013 року  
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№ 2456, встановлено, що визначена для відведення земельна ділянка 
відноситься до зони установ відпочинку та туризму. 

15. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань архітектури, будівництва та регулювання 
земельних відносин та заступника міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради Литвина Г.М. 

 
 
 
 
 
 

Секретар міської ради             І.Марковський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Павловська 22 09 49  


