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У К Р А Ї Н А 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

ПРОТОКОЛ  №  72 

засідання постійної комісії з питань архітектури,  

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища 
 

 

07 березня 2018 року м. Кропивницький 
 

 

Голова комісії Шамардін О.С., 
 

 

Присутні члени комісії: Капітонов С.І. - заступник голови комісії, 

Дрига В.В. - секретар комісії, 

Ларін А.С., 
 

Відсутні члени комісії: Бєлов В.В., 

Гребенчук Ю.Ф., 

Деркаченко Ю.О., 

 

Запрошені: Владов Р.П. - начальник  

управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного 

середовища Міської ради міста 

Кропивницького, 
 

Мартинова І.В. - заступник начальника 

управління містобудування та 

архітектури - начальник відділу 

планування та містобудівного кадастру 

управління містобудування та 

архітектури Міської ради міста 

Кропивницького, 
 

 

Присутні: Представники засобів масової інформації 

та громадських організацій 
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Порядок денний 

 

Питання доповідає начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища  

Міської ради міста Кропивницького Владов Р.П. 
 

 

Учасники АТО (приватний сектор, передача) 

1. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

Гавриш Т.А. у власність земельної ділянки по пров. Азовському» (вдова 

учасника АТО) 

2. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

у власність Єфімовичу Д.С. у власність земельної ділянки на розі вулиць 

Барболіна та Романа Майстерюка» (учасник АТО) 

 

Приватний сектор, передача 

3. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

безоплатно у власність земельних ділянок громадянам» (Дука, 7 пунктів, 

5 заявників) 
 

Індивідуальне садівництво (дозволи) 

4. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок громадянам в садових товариствах» (Щербатюк, 13 пунктів, 

12 заявників) 

5. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Гладкому О.В. та Гладкій Є.І. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Богдана 

Хмельницького (біля будинку № 245)»  

 

Індивідуальне садівництво (передача) 

6. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

у власність земельних ділянок громадянам в садових товариствах 

(Шурапов, 8 пунктів, 6 заявників) 

 

Оренда (дозволи) 

7. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

ТОВ «Кіровоградська виробнича лабораторія ветеринарних препаратів» 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Преображенській, 92-г» (розміщення комплексу будівель) 

8. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

ВКП у формі ТОВ «ТЕХНОКОМ» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Героїв 

України, 6/13» (розміщення складського приміщення) 
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9. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Жиминюк В.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Леваневського, 2-г» (розміщення 

виробничої бази) 

 

Оренда (передача) 

10. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

ПП «ЛІДЕР СМ» в оренду земельної ділянки по вул. Добровольського, 1» 

(розміщення приміщень виробничої діяльності) 

11. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

ТОВ КДЦ «КДЦ» в оренду земельної ділянки по вул. Дворцовій, 13» 

(розміщення ресторану) 

12. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

Адамовичу О.О. в оренду земельної ділянки по вул. Великій Пермській, 

11-а» (розміщення адміністративно-господарських будівель) 

13. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

ТОВ «АДК ІСТЕЙТ» в оренду земельних ділянок по м. Кропивницькому» 

(розміщення магазинів) 

 

Постійне користування 

14. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

РЕГІОНАЛЬНОМУ СЕРВІСНОМУ ЦЕНТРУ МВС В КІРОВОГРАДСЬКІЙ 

ОБЛАСТІ у постійне користування земельних ділянок 

по м. Кропивницькому» (2 ділянки під розміщення структурних 

підрозділів апарату МВС) 

 

Припинення права користування 

15. Про погодження проекту рішення міської ради 

«Про припинення ТОВ «Торговий дім «Дніпровір» права користування 

земельною ділянкою по просп. Університетському (біля будинку № 25)» 

16. Про погодження проекту рішення міської ради 

«Про припинення ПВФ «Стрілецький» права користування земельною 

ділянкою по на розі вул. Полтавської та пров. Об’їзного» 

17. Про погодження проекту рішення міської ради 

«Про припинення ПАТ «ВТБ БАНК» права користування земельною 

ділянкою по вул. Вокзальній, 16, корп. 1» (розміщення банку, продано 

нерухоме майно) 

 

Гаражі (дозволи, власність) 

18. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Моцному Р.В. та Олійник Н.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Шульгіних, 32» 
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Гаражі (дозволи, постійне користування) 
 

19. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Автогаражному кооперативу № 1 «Автолюбитель» дозволу на розроблення 

технічній документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки по вул. Ціолковського, 1»  

 

Гаражі (передача, власність, оренда) 
 

20. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

Сошніковій Г.І. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Олексія 

Єгорова (біля будинку № 26)» 

21. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

Колісніченку М.М. та Драч І.С. безоплатно у власність земельної ділянки 

по пров. Фортечному (біля будинку № 21)» 

22. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

Котляру Ю.І. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Дворцовій 

(у дворі будинку № 51/44)» 

23. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

Рибі Є.О. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Героїв 

України» 

24. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

Луньовій Ю.О. в оренду земельної ділянки по вул. Космонавта Попова 

(біля будинку № 11/3)»  

25. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

Сіговій Н.С. та Педченко Т.А. у власність  земельної ділянки 

по пров. Декабристів (біля будинку № 3)» 

 

Поновлення 
 

26. Про погодження проекту рішення міської ради 

«Про поновлення ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» договору оренди 

земельної ділянки по вул. Декабристів, 2/14» (розміщення 

адміністративного будинку) 

 

Зміна цільового призначення 
 

27. Про погодження проекту рішення міської ради 

«Про зміну Ткаченко О.В. цільового призначення земельної ділянки 

по вул. Козацькій, 10» (з колективного житлового будівництва на для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель і споруд)  

 

 

 



5 

 

 

Внесення змін 

28. Про погодження проекту рішення міської ради «Про внесення 

змін до рішень міської ради» (до п. 4 від 11 липня 2017 № 1029 

«Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок учасникам АТО», від 19 грудня 2017 № 1344 

«Про надання Чайці Л.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Поповича, (біля буд. № 9-а)», 

від 19 грудня 2017 № 1345 «Про надання Хлевіцькому І.В. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по пров. Фортечному (біля будинку № 21-а)», від 04 вересня 2017 № 1124 

«Про надання Чупріні Р.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Героїв України 

(біля будинку № 22, корп. 1)», від 04 вересня 2017 № 1123 «Про надання 

Копилу О.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Героїв України (біля будинку № 22, корп. 1)», 

від 08.12.2005 № 1597 «Про регулювання земельних відносин», до пунктів 

127 та 127.1 рішення Міської ради міста Кропивницького від 19.12.2017 

№ 1303 «Про передачу у власність земельних ділянок громадянам», 

до пунктів 6 та 6.1 рішення Міської ради міста Кропивницького 

від 19.12.2017 № 1323 «Про передачу у спільну сумісну власність 

земельних ділянок громадянам») (8 пунктів) 

 

Додаткові питання 
 

29. Про погодження проекту рішення міської ради 

«Про передачу РЕГІОНАЛЬНОМУ ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

ІМ. О.С. ЄГОРОВА у постійне користування земельної ділянки 

по вул. Вокзальній, 68» 

30. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

ДНЗ «Кіровоградське ВПУ № 4» у постійне користування земельної 

ділянки по вул. Юрія Коваленка, 6/5» 

31. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок учасникам АТО» (Пахмутов, 7 пунктів, 6 заявників) 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 Шамардіна О.С., який запропонував затвердити порядок денний 

комісії відповідно до листа від 03.03.2017 № 208 управління земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища Міської ради 

міста Кропивницького.  
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ВИСТУПИЛИ: 

 

 Владов Р.П. виніс пропозицію включити до порядку денного комісії 

наступні питання (додаються), а саме: 

 про передачу РЕГІОНАЛЬНОМУ ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

ІМ. О.С. ЄГОРОВА у постійне користування земельної ділянки 

по вул. Вокзальній, 68; 

 про передачу ДНЗ «Кіровоградське ВПУ № 4» у постійне 

користування земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка, 6/5; 

 про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок учасникам АТО. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

 Затвердити порядок денний засідання постійної комісії Міської ради 

міста Кропивницького з питань архітектури, будівництва, реклами, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища відповідно до листа від 03.03.2017 № 208 управління 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

Міської ради міста Кропивницького з урахуванням пропозиції включити 

до порядку денного комісії наступні питання (додаються), а саме: 

 про передачу РЕГІОНАЛЬНОМУ ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

ІМ. О.С. ЄГОРОВА у постійне користування земельної ділянки 

по вул. Вокзальній, 68; 

 про передачу ДНЗ «Кіровоградське ВПУ № 4» у постійне 

користування земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка, 6/5; 

 про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок учасникам АТО. 

 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради «Про передачу Гавриш Т.А. у власність земельної ділянки 

по пров. Азовському» (вдова учасника АТО) та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

 Погодити проект рішення міської ради «Про передачу Гавриш Т.А. 
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у власність земельної ділянки по пров. Азовському» (вдова учасника АТО). 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

2. СЛУХАЛИ: 

 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради «Про передачу у власність Єфімовичу Д.С. у власність 

земельної ділянки на розі вулиць Барболіна та Романа Майстерюка» 

(учасник АТО) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу у власність 

Єфімовичу Д.С. у власність земельної ділянки на розі вулиць Барболіна 

та Романа Майстерюка» (учасник АТО). 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

3. СЛУХАЛИ: 

 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради «Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок 

громадянам» (Дука, 7 пунктів, 5 заявників) та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу безоплатно 

у власність земельних ділянок громадянам» (Дука, 7 пунктів, 

5 заявників). 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

4. СЛУХАЛИ: 

 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 
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міської ради «Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок громадянам в садових товариствах» 

(Щербатюк, 13 пунктів, 12 заявників) та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання дозволів на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

громадянам в садових товариствах» (Щербатюк, 13 пунктів, 

12 заявників). 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

5. СЛУХАЛИ: 

 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради «Про надання Гладкому О.В. та Гладкій Є.І. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Богдана Хмельницького (біля будинку № 245)» та пояснив його 

основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Гладкому О.В. 

та Гладкій Є.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Богдана Хмельницького 

(біля будинку № 245)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

6. СЛУХАЛИ: 

 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради «Про передачу у власність земельних ділянок громадянам 

в садових товариствах (Шурапов, 8 пунктів, 6 заявників) та пояснив його 

основні положення. 
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ВИСТУПИЛИ: 
 

 Капітонов С.І. запропонував додатково вивчити питання щодо 

відведення земельної ділянки Білій Л.П. безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва в міському товаристві садоводів-любителів 

«Будівельник», ділянка № 7. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити за виключенням пункту 3 проект рішення міської ради 

«Про передачу у власність земельних ділянок громадянам в садових 

товариствах» (Шурапов, 7 пунктів, 5 заявників), а саме:  

«3. Затвердити Білій Ларисі Павлівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для індивідуального 

садівництва в міському товаристві садоводів-любителів «Будівельник», 

ділянка № 7. 

3.1. Передати Білій Ларисі Павлівні у власність земельну  

ділянку № 7 (кадастровий номер 3510100000:10:075:0154) в міському 

товаристві садоводів-любителів «Будівельник» загальною площею 

0,0800 га (у тому числі по угіддях: 0,0800 га – багаторічні насадження) 

для індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення». 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

 

7. СЛУХАЛИ: 

 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради «Про надання ТОВ «Кіровоградська виробнича лабораторія 

ветеринарних препаратів» дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Преображенській, 92-г» 

(розміщення комплексу будівель) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання 

ТОВ «Кіровоградська виробнича лабораторія ветеринарних препаратів» 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
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ділянки по вул. Преображенській, 92-г» (розміщення комплексу будівель). 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

8. СЛУХАЛИ: 

 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради «Про надання ВКП у формі ТОВ «ТЕХНОКОМ» дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Героїв України, 6/13» (розміщення складського приміщення) та 

пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання 

ВКП у формі ТОВ «ТЕХНОКОМ» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Героїв 

України, 6/13» (розміщення складського приміщення). 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

9. СЛУХАЛИ: 

 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради «Про надання Жиминюк В.А. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Леваневського, 2-г» (розміщення виробничої бази) та пояснив його 

основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

1. Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про надання 

Жиминюк В.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Леваневського, 2-г» (розміщення 

виробничої бази). 
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2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища Міської ради міста 

Кропивницького запросити на комісію заявника Жиминюк В.А. 

 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

10.  СЛУХАЛИ: 

 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради «Про передачу ПП «ЛІДЕР СМ» в оренду земельної ділянки 

по вул. Добровольського, 1» (розміщення приміщень виробничої 

діяльності) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити зі змінами проект рішення міської ради «Про передачу 

ПП «ЛІДЕР СМ» в оренду земельної ділянки по вул. Добровольського, 1» 

(розміщення приміщень виробничої діяльності), а саме: з встановленням 

терміну оренди на 10 років. 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

11.  СЛУХАЛИ: 

 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради «Про передачу ТОВ КДЦ «КДЦ» в оренду земельної ділянки 

по вул. Дворцовій, 13» (розміщення ресторану) та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про передачу 

ТОВ КДЦ «КДЦ» в оренду земельної ділянки по вул. Дворцовій, 13» 

(розміщення ресторану). 
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12.  СЛУХАЛИ: 

 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради «Про передачу Адамовичу О.О. в оренду земельної ділянки 

по вул. Великій Пермській, 11-а» (розміщення адміністративно-

господарських будівель) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу 

Адамовичу О.О. в оренду земельної ділянки по вул. Великій 

Пермській, 11-а» (розміщення адміністративно-господарських будівель). 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

13.  СЛУХАЛИ: 

 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради «Про передачу ТОВ «АДК ІСТЕЙТ» в оренду земельних 

ділянок по м. Кропивницькому» (розміщення магазинів) та пояснив його 

основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу ТОВ 

«АДК ІСТЕЙТ» в оренду земельних ділянок по м. Кропивницькому» 

(розміщення магазинів). 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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14.  СЛУХАЛИ: 

 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради «Про передачу РЕГІОНАЛЬНОМУ СЕРВІСНОМУ ЦЕНТРУ 

МВС В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ у постійне користування 

земельних ділянок по м. Кропивницькому» (2 ділянки під розміщення 

структурних підрозділів апарату МВС) та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу 

РЕГІОНАЛЬНОМУ СЕРВІСНОМУ ЦЕНТРУ МВС В КІРОВОГРАДСЬКІЙ 

ОБЛАСТІ у постійне користування земельних ділянок 

по м. Кропивницькому» (2 ділянки під розміщення структурних 

підрозділів апарату МВС).  
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

15.  СЛУХАЛИ: 

 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради «Про припинення ТОВ «Торговий дім «Дніпровір» права 

користування земельною ділянкою по просп. Університетському 

(біля будинку № 25)» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про припинення 

ТОВ «Торговий дім «Дніпровір» права користування земельною ділянкою 

по просп. Університетському (біля будинку № 25)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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16.  СЛУХАЛИ: 

 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради «Про припинення ПВФ «Стрілецький» права користування 

земельною ділянкою по на розі вул. Полтавської та пров. Об’їзного» 

та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про припинення ПВФ 

«Стрілецький» права користування земельною ділянкою 

по на розі вул. Полтавської та пров. Об’їзного».  
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

17.  СЛУХАЛИ: 

 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради «Про припинення ПАТ «ВТБ БАНК» права користування 

земельною ділянкою по вул. Вокзальній, 16, корп. 1» (розміщення банку, 

продано нерухоме майно) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про припинення 

ПАТ «ВТБ БАНК» права користування земельною ділянкою 

по вул. Вокзальній, 16, корп. 1» (розміщення банку, продано нерухоме 

майно).  
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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18.  СЛУХАЛИ: 

 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради «Про надання Моцному Р.В. та Олійник Н.М. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Шульгіних, 32» та пояснив його основні положення. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Перенести розгляд проекту рішення міської ради «Про надання 

Моцному Р.В. та Олійник Н.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Шульгіних, 32». 
 

19.  СЛУХАЛИ: 

 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради «Про надання Автогаражному кооперативу № 1 

«Автолюбитель» дозволу на розроблення технічній документації 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

по вул. Ціолковського, 1» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Автогаражному 

кооперативу № 1 «Автолюбитель» дозволу на розроблення технічній 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки по 

вул. Ціолковського, 1».  
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

20.  СЛУХАЛИ: 

 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради «Про передачу Сошніковій Г.І. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Олексія Єгорова (біля будинку № 26)» 

та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу Сошніковій Г.І. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Олексія Єгорова 

(біля будинку № 26)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

21.  СЛУХАЛИ: 

 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради «Про передачу Колісніченку М.М. та Драч І.С. безоплатно 

у власність земельної ділянки по пров. Фортечному (біля будинку № 21)» 

та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу 

Колісніченку М.М. та Драч І.С. безоплатно у власність земельної ділянки 

по пров. Фортечному (біля будинку № 21)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

22.  СЛУХАЛИ: 

 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради «Про передачу Котляру Ю.І. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Дворцовій (у дворі будинку № 51/44)» та пояснив його 

основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу Котляру Ю.І. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Дворцовій 

(у дворі будинку № 51/44)».  

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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23.  СЛУХАЛИ: 

 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради «Про передачу Рибі Є.О. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Героїв України» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про передачу 

Рибі Є.О. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Героїв 

України».  
 

Результати голосування: 

«за» – 3, 

«утримались» - 1, 

Рішення не прийнято. 
 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу Рибі Є.О. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Героїв України».  
 

Результати голосування: 

«за» – 1, 

«утримались» - 3, 

Рішення не прийнято. 
 

24.  СЛУХАЛИ: 

 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради «Про передачу Луньовій Ю.О. в оренду земельної ділянки по 

вул. Космонавта Попова (біля будинку № 11/3)» та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про передачу 

Луньовій Ю.О. в оренду земельної ділянки по вул. Космонавта Попова 

(біля будинку № 11/3)».  

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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25.  СЛУХАЛИ: 

 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради «Про передачу Сіговій Н.С. та Педченко Т.А. у власність  

земельної ділянки по пров. Декабристів (біля будинку № 3)» та пояснив 

його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу Сіговій Н.С. 

та Педченко Т.А. у власність  земельної ділянки по пров. Декабристів 

(біля будинку № 3)»  
 

Результати голосування: 

«за» – 3, 

«утримались» - 1, 

Рішення не прийнято. 
 

26.  СЛУХАЛИ: 

 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради «Про поновлення ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» 

договору оренди земельної ділянки по вул. Декабристів, 2/14» 

(розміщення адміністративного будинку) та пояснив його основні 

положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про поновлення 

ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» договору оренди земельної ділянки 

по вул. Декабристів, 2/14» (розміщення адміністративного будинку).  
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

27.  СЛУХАЛИ: 

 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради «Про зміну Ткаченко О.В. цільового призначення земельної 
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ділянки по вул. Козацькій, 10» (з колективного житлового будівництва 

на для будівництва та обслуговування житлового будинку 

господарських будівель і споруд) та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про зміну Ткаченко О.В. 

цільового призначення земельної ділянки по вул. Козацькій, 10» 

(з колективного житлового будівництва на для будівництва 

та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд). 

 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

28.  СЛУХАЛИ: 

 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради «Про внесення змін до рішень міської ради» 

(до п. 4 від 11 липня 2017 № 1029 «Про надання дозволів на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам 

АТО», від 19 грудня 2017 № 1344 «Про надання Чайці Л.О. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Поповича, (біля буд. № 9-а)», від 19 грудня 2017 № 1345 «Про надання 

Хлевіцькому І.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Фортечному (біля будинку № 21-а)», 

від 04 вересня 2017 № 1124 «Про надання Чупріні Р.А. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Героїв України (біля будинку № 22, корп. 1)», від 04 вересня 

2017 № 1123 «Про надання Копилу О.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Героїв України 

(біля будинку № 22, корп. 1)», від 08.12.2005 № 1597 «Про регулювання 

земельних відносин», до пунктів 127 та 127.1 рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 19.12.2017 № 1303 «Про передачу у власність 

земельних ділянок громадянам», до пунктів 6 та 6.1 рішення Міської ради 

міста Кропивницького від 19.12.2017 № 1323 «Про передачу у спільну 

сумісну власність земельних ділянок громадянам») (8 пунктів) та пояснив 

його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити за виключенням пункту 6 проект рішення міської ради 

«Про внесення змін до рішень міської ради» (до п. 4 від 11 липня 2017 

№ 1029 «Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок учасникам АТО», від 19 грудня 2017 

№ 1344 «Про надання Чайці Л.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Поповича, 

(біля буд. № 9-а)», від 19 грудня 2017 № 1345 «Про надання 

Хлевіцькому І.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Фортечному (біля будинку № 21-а)», 

від 04 вересня 2017 № 1124 «Про надання Чупріні Р.А. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Героїв України (біля будинку № 22, корп. 1)», від 04 вересня 2017 

№ 1123 «Про надання Копилу О.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Героїв України 

(біля будинку № 22, корп. 1)», до пунктів 127 та 127.1 рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 19.12.2017 № 1303 «Про передачу 

у власність земельних ділянок громадянам», до пунктів 6 та 6.1 рішення 

Міської ради міста Кропивницького від 19.12.2017 № 1323 «Про передачу 

у спільну сумісну власність земельних ділянок громадянам») (7 пунктів), 

а саме: 

«6. Внести зміни до п. 32 рішення міської ради  

від 08.12.2005 № 1597 «Про регулювання земельних відносин», а саме 

слова «в оренду» замінити на слова «у власність» та виключити слова 

«терміном на 10 років». 

 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

29.  СЛУХАЛИ: 

 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради «Про передачу РЕГІОНАЛЬНОМУ ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ОСВІТИ ІМ. О.С. ЄГОРОВА у постійне користування земельної ділянки 

по вул. Вокзальній, 68» та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу 

РЕГІОНАЛЬНОМУ ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 
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ІМ. О.С. ЄГОРОВА у постійне користування земельної ділянки 

по вул. Вокзальній, 68». 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

30.  СЛУХАЛИ: 

 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради «Про передачу ДНЗ «Кіровоградське ВПУ № 4» у постійне 

користування земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка, 6/5» та пояснив 

його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу ДНЗ 

«Кіровоградське ВПУ № 4» у постійне користування земельної ділянки по 

вул. Юрія Коваленка, 6/5».  

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

31.  СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради «Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок учасникам АТО» (Пахмутов, 

7 пунктів, 6 заявників) та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання дозволів 

на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

учасникам АТО» (Пахмутов, 7 пунктів, 6 заявників). 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

Голова комісії         О.Шамардін 

 

 

Секретар комісії                   В.Дрига 


