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КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СЬОМА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 12 жовтня 2021 року        № 896 

 

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), ДБН Б.2.2.-12:2019 «Планування і забудова 

територій», рішенням Кропивницької міської ради від 08.07.2021 № 589  

«Про затвердження умов надання земельних ділянок для будівництва 

індивідуальних гаражів та встановлення тимчасових збірно-розбірних гаражів у 

масивах багатоквартирної житлової забудови», Кропивницька міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Відмовити Іванову Петру Миколайовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

у власність по вул. Академіка Тамма (біля будинку № 4) орієнтовною площею 

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

місця розташування земельної ділянки вимогам нормативно-правових актів, а 

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

протипожежних вимог) та рішення Кропивницької міської ради  

від 08.07.2021 № 589 «Про затвердження умов надання земельних ділянок для 

будівництва індивідуальних гаражів та встановлення тимчасових збірно-

розбірних гаражів у масивах багатоквартирної житлової забудови». 
 

2. Відмовити Ліннік Тетяні Едуардівні у наданні дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність по  

вул. Каховській (біля будинку № 3) орієнтовною площею 0,0035 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-1 (зона садибної забудови). 
 

3. Відмовити Ліннік Марії Титівні у наданні дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність по  

вул. Каховській (біля будинку № 3) орієнтовною площею 0,0035 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 
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рішенням Кіровоградської міської ради від 17.09.2013 № 2456, – земельна 

ділянка відноситься до зони Ж-1 (зона садибної забудови). 
 

4. Відмовити Чуткову Георгію Олександровичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

у власність по вул. Великій Перспективній (навпроти будинку № 11, корп. 6) 

орієнтовною площею 0,0064 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-правового акта, а саме рішення Кропивницької міської ради  

від 08.07.2021 № 589 «Про затвердження умов надання земельних ділянок для 

будівництва індивідуальних гаражів та встановлення тимчасових збірно-

розбірних гаражів у масивах багатоквартирної житлової забудови». 
 

5. Відмовити Пентюхову Богдану Миколайовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

у власність по вул. Васнецова (біля житлового будинку № 8) орієнтовною 

площею 0,0020 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-правового акта, а саме рішення Кропивницької міської ради  

від 08.07.2021 № 589 «Про затвердження умов надання земельних ділянок для 

будівництва індивідуальних гаражів та встановлення тимчасових збірно-

розбірних гаражів у масивах багатоквартирної житлової забудови». 
 

6. Відмовити Варакіну Сергію Владиславовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

у власність по вул. Академіка Тамма (навпроти будинку № 2) орієнтовною 

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

з невідповідністю місця розташування земельної ділянки вимогам 

нормативного-правових актів, а саме: пункту 10.8.3 ДБН Б.2.2-12:2019 

«Планування і забудова територій» (розміщення боксових гаражів на території 

житлових кварталів, мікрорайонів багатоквартирної житлової забудови  

не допускається), порушення протипожежних вимог та рішення Кропивницької 

міської ради від 08.07.2021 № 589 «Про затвердження умов надання земельних 

ділянок для будівництва індивідуальних гаражів та встановлення тимчасових 

збірно-розбірних гаражів у масивах багатоквартирної житлової забудови». 
 

Міський голова                            Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

Вікторія Дубова 35 83 56  


