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Р І Ш Е Н Н Я  
від _________ 2021 року                                                                                  №  
 
Про розгляд заяви 
гр. Токмовцева А.В. 
 

 Розглянувши заяву  гр. Токмовцева А.В., зареєстрованого в м. Помічна 
по пров. Небесної Сотні, 1 кв. 23, про надання дозволу на передачу земельної 
ділянки в сервітутне користування на весь період дії дозволу на встановлення 
збірно-розбірного металевого гаража на прибудинковій території за адресою: 
провулок Небесної Сотні, 1, м. Помічна.  Комісія відмічає, що земельна 
ділянка прибудинкової території не сформована, тобто це  не сформовані  
землі комунальної власності.   

Стаття 99 Земельного кодексу України встановлює, що  власники або 
землекористувачі земельних ділянок чи інші заінтересовані особи можуть 
вимагати встановлення таких земельних сервітутів: а) право проходу та 
проїзду на велосипеді; б) право проїзду на транспортному засобі по наявному 
шляху; в) право на розміщення тимчасових споруд (малих архітектурних 
форм); в-1) право на будівництво та розміщення об’єктів 
нафтогазовидобування;   в-2) право на розміщення об’єктів трубопровідного 
транспорту; в-3) право на користування земельною ділянкою для потреб 
дослідно-промислової розробки родовищ бурштину, інших корисних 
копалин загальнодержавного значення та/або видобування бурштину, інших 
корисних копалин загальнодержавного значення, за умови що при цьому не 
порушуються права землевласника, передбачені статтею 98 цього Кодексу; в-

4) право прокладання та експлуатації ліній електропередачі, зв’язку, 
трубопроводів, інших лінійних комунікацій; г) право прокладати на свою 
земельну ділянку водопровід із чужої природної водойми або через чужу 
земельну ділянку; г-1) право розміщення (переміщення, пересування) об’єктів 
інженерної інфраструктури меліоративних систем; ґ) право відводу води зі 
своєї земельної ділянки на сусідню або через сусідню земельну ділянку; д) 
право забору води з природної водойми, розташованої на сусідній земельній 
ділянці, та право проходу до природної водойми; е) право поїти свою худобу 
із природної водойми, розташованої на сусідній земельній ділянці, та право 
прогону худоби до природної водойми; є) право прогону худоби по наявному 
шляху; ж) право встановлення будівельних риштувань та складування 
будівельних матеріалів з метою ремонту будівель та споруд; ж-1) право на 
будівництво та проходження інженерних, кабельних, трубопровідних мереж, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#n838


необхідних для повноцінного функціонування індустріальних парків; з) інші 
земельні сервітути.  

Відповідно до Наказу Держкомзему України від 23.07.2010 року № 548 
«Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель» 
вказаний заявником вид використання відноситься до відведення земельної 
ділянки з цільовим призначенням згідно коду КВЦПЗ – 02.05. – для 
будівництва індивідуальних гаражів.   

Заявником було забетоновано площадку без відповідних дозволів на 
земельній ділянці комунальної власності, яка відповідно до Плану зонування 
території м. Помічна, затвердженого рішенням сесії Помічнянської міської 
ради від 04.03.2021року №148, знаходиться в зоні багатоквартирної житлової 
та громадської забудови (Ж-3С), згідно якої будівництво індивідуальних 
гаражів не належить до переважних, дозволених або допустимих видів 
забудови та іншого використання земельних ділянок у зоні багатоквартирної 
житлової та громадської забудови, а тому не можуть бути дозволеними.  
Тому,  керуючись ст. 12, 99, 100 – 102, ч. 7 ст. 118 Земельного кодексу 
України, статтею 1 Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», міська рада в и р і ш и л а: 

 
      1. Відмовити громадянину Токмовцеву Андрію Валентиновичу у передачі 
земельної ділянки в сервітутне користування для встановлення збірно-
розбірного гаража землях комунальної власності. 
     2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 
питань будівництва, житлово-комунального господарства, благоустрою, 
комунальної власності, транспорту, зв’язку та земельних відносин.   
  
  
Міський голова                                                                 Микола АНТОШИК 


