
 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 13 жовтня 2020 року        № 3669 

 

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”, статтею 50 Закону України “Про 

землеустрій”, розглянувши звернення громадян, Міська рада міста 

Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Відмовити Хрикіну Володимиру Івановичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Юрія Коваленка (навпроти будинку № 13, корп. 2) 

орієнтовною площею 0,0030 га  для будівництва індивідуального гаража у 

зв’язку з невідповідністю місця розташування земельної ділянки вимогам 

містобудівної документації та нормативного акта, а саме: порушенням  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); порушенням  додатка 3.1 ДБН 30-92** 

«Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень». 

 

2. Відмовити Данілову Анатолію Петровичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Лінія 9-а (біля будинку № 43) орієнтовною площею 0,0024 га 

для будівництва індивідуального гаража у зв’язку з невідповідністю вимогам 

нормативного акта, а саме порушенням  протипожежних вимог, встановлених  

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

 

3. Відмовити Єпремяну Арсену Васаковичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Дворцовій (позаду ресторану «Весна») орієнтовною площею 

0,0082 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), 
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затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від 17.09.2013 № 2456, – 

земельна ділянка відноситься до зони Г-6 (торгівельна зона); об’єкт 

знаходиться в охоронній зоні трансформаторної підстанції; центральна 

історична частина міста. 

 

4. Відмовити Шипову Дмитру Вячеславовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по пров. Новгородському 2-му (навпроти дитячого садка) 

орієнтовною площею 0,1 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 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). 

 

5. Відмовити Заніздрі Сергію Олександровичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Космонавта Попова (біля будинку № 20, 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 Плану зонування території міста Кіровограда 

(Кропивницького), затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від 

17.09.2013 № 2456, – земельна ділянка відноситься до зони багатоповерхової 

житлової забудови; порушення вимог ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і 

забудова територій». 

 

6. Відмовити Конінському Олегу Ігоровичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність за адресою: пров. Братиславський 2-й, 38, орієнтовною площею  

0,0040 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 Ж-1с (підзона 

садибної житлової забудови в межах санітарно-захисних зон). 

 

7. Відмовити Загородньому Олегу Ігоровичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по просп. Перемоги (поблизу будинку № 14) 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), 
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затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від 17.09.2013 № 2456, – 

земельна ділянка відноситься до зони Р-3с (підзона зелених насаджень 

спецпризначення). 

 

8. Відмовити Торопу Михайлу Сергійовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по пров. Фортечному (біля будинку № 21-а), (схема-1) орієнтовною 

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

невідповідністю вимогам нормативного акта, а саме порушенням пункту 10.8.3. 

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

 

9. Відмовити Торопу Михайлу Сергійовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по пров. Фортечному (біля будинку № 21-а), (схема-2) орієнтовною 

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

невідповідністю вимогам нормативного акта, а саме порушенням пункту 10.8.3. 

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

 

10. Відмовити Дюкарєву Денису Миколайовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Лінія 10-а (біля будинку № 60) орієнтовною площею 0,0480 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 Р-3с (підзона зелених насаджень 

спецпризначення). 

 

11. Відмовити Брянчикову Максиму Юрійовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Вокзальній (у дворі будинку № 16, 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 змішаної 

багатоквартирної житлової та громадської забудови); порушення 

протипожежних вимог, встановлених  ДБН «Планування і забудова територій». 

 

12. Відмовити Ткаченко Світлані Юріївні у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Пашутінській (у дворі будинку № 57) орієнтовною площею  

0,0045 га для будівництва індивідуального гаража у зв’язку з невідповідністю 

місця розташування земельної ділянки вимогам містобудівної документації, а 
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саме: Плану зонування території міста Кіровограда (Кропивницького), 

затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від 17.09.2013 № 2456, – 

земельна ділянка відноситься до зони Г-1, Г-2 (зони загального міського центру 

та ділових установ); порушення пункту 10.8.3 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і 

забудова територій». 

 

13. Відмовити Лаврусенку Олександру Вікторовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Івана Похитонова (навпроти будинку № 3-а) орієнтовною 

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

невідповідністю вимогам нормативного акта, а саме порушенням пункту 10.8.3 

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

 

14. Відмовити Коханову Максиму Володимировичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по пров. Фортечному (позаду ринку «Шахтарський») орієнтовною 

площею 0,0100 га для будівництва індивідуального гаража у зв’язку з 

невідповідністю вимогам нормативного акта, а саме порушення пункту 10.8.3  

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

 

15. Відмовити Клименку Василю Миколайовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по пров. Фортечному (позаду ринку «Шахтарський») орієнтовною 

площею 0,0100 га для будівництва індивідуального гаража у зв’язку з 

невідповідністю вимогам нормативного акта, а саме порушення пункту 10.8.3  

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

 

16. 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 


