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ПРОЄКТ № 1048 

 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від «___» __________ 2022 року      № _______ 

 

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», розглянувши звернення громадян, Кропивницька міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Відмовити Мілованову Володимиру Олександровичу у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

у власність по пров. Училищному (позаду будинку 6) 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-3 (зона багатоквартирної житлової  

та громадської забудови) та вимогам нормативного акта, а саме п. 10.8.3  

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

 

2. Відмовити Меншеніну Денису Андрійовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

у власність по вул. Генерала Жадова (навпроти будинку 20, корп. 2) 

орієнтовною площею 0,0048 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 акта, а саме п. 10.8.3 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова 
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територій». Місце запланованого відведення земельної ділянки є охороною 

зоною теплотраси та електричного кабелю. 

 

3. Відмовити Пфо Володимиру Григоровичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

у власність по вул. Генерала Жадова (навпроти будинку 23, корп. 2) 

орієнтовною площею 0,0040 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 багатоквартирної житлової та громадської забудови) та вимогам 

нормативного акта, а саме п. 10.8.3 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова 

територій». Порушення протипожежних вимог. У місці запланованого 

відведення земельної ділянки наявний електричний кабель, будівля 

трансформаторної підстанції. 

 

4. Відмовити Пфо Валентині Анатоліївні у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

у власність по вул. Генерала Жадова (навпроти будинку 23, корп. 2) 

орієнтовною площею 0,0040 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 багатоквартирної житлової та громадської забудови) та вимогам 

нормативного акта, а саме п. 10.8.3 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова 

територій». Порушення протипожежних вимог. У місці запланованого 

відведення земельної ділянки наявний електричний кабель, будівля 

трансформаторної підстанції. 

 

5. Відмовити Ткаченку Артему Михайловичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

у власність по вул. Героїв України (біля будинку 22, корп. 1) 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 Г-6 (торгівельні 

зони). 

 

6. Відмовити Ткаченку Олександру Миколайовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

у власність по вул. Яновського (поруч з будинком КЗ «Станція юних техніків») 
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орієнтовною площею 0,0045 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 акта, а саме п. 10.8.3 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова 

територій». Не витримано нормативну відстань від огорожі шкільного закладу. 

 

7. Відмовити Суріну Володимиру Вікторовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

у власність по вул. Генерала Жадова (біля будинку 28, корп. 1) орієнтовною 

площею 0,0048 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 

багатоквартирної житлової та громадської забудови) та вимогам нормативного 

акта, а саме п. 10.8.3 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій».  

У місці запланованого відведення земельної ділянки наявна теплотраса. 

Територія незавершеного багатоповерхового будівництва.  

 

8. Відмовити Політаєву Андрію Васильовичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

у власність між вул. Героїв України та вул. Космонавта Попова (позаду 

магазину «Август») 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 Г-6 (торгівельні зони). 

 

9. Відмовити Політаєвій Тетяні Володимирівні у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

у власність між вул. Героїв України та вул. Космонавта Попова (позаду 

магазину «Август») 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 Г-6 (торгівельні зони). 

 

10. Відмовити Лункан Тетяні Миколаївні у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  
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у власність по вул. Металургів, смт Нове (біля будинку 36) орієнтовною 

площею 0,0036 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-2 (рекреаційна 

зона активного відпочинку). Порушення протипожежних вимог (не витримано 

відстань від огорожі ДНЗ). 

 

11. Відмовити Сазонову Анатолію Івановичу у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

у власність по вул. Андріївській (біля будинку 16) 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-3 (зона багатоквартирної житлової та 

громадської забудови) та вимогам нормативного акта, а саме п. 10.8.3 ДБН 

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

 

12. 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  

 


