
ПРОЕКТ 

 

 
 

У К Р А Ї Н А 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

ПРОТОКОЛ  №  73 

засідання постійної комісії з питань архітектури,  

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища 
 

21 березня 2018 року м. Кропивницький 
 
 

Голова комісії Шамардін О.С., 
 

 

Присутні члени комісії: Капітонов С.І. - заступник  

голови комісії, 

Дрига В.В. - секретар комісії, 

Гребенчук Ю.Ф., 

Деркаченко Ю.О., 
 

Відсутні члени комісії: Бєлов В.В., 

Ларін А.С., 
 

Запрошені: Владов Р.П. - начальник  

управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного 

середовища Міської ради міста 

Кропивницького, 
 

Негода Г.Г. – завідувач сектору  

екології та природоохоронної діяльності 

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, 
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Покаленко В.В. – головний спеціаліст 

відділу представництва інтересів в 

судах юридичного управлінні Міської 

ради міста Кропивницького, 

 

Присутні: Яцуляк О. В. та Юхимчак О.В. –  

щодо земельної ділянки  

по вул. Будівельників, 

 

Представники засобів масової 

інформації та громадських організацій. 

 

 

 

Порядок денний 

 
 

1. Про розгляд депутатського звернення Шамардіна О.С. 

від 08.02.2018 № 348 щодо озеленення міста Кропивницького в 2018 році 

Доповідає: 

 

Негода Г.Г. – завідувач сектору  

екології та природоохоронної діяльності 

управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного 

середовища Міської ради міста 

Кропивницького 
 

Питання доповідає начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища  

Міської ради міста Кропивницького Владов Р.П. 

 

Учасники АТО (приватний сектор, передача) 
 

2. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

безоплатно у власність земельних ділянок громадянам» (Руденко, 

4 пункти, 2 ділянки)  

3. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

безоплатно у власність земельних ділянок учасникам АТО» (Кухаренко, 

6 пунктів, 4 ділянки) 

 

Індивідуальне садівництво (передача) 
 

4. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

у власність земельних ділянок громадянам в садових товариствах» (Саган, 

6 пунктів, 4 ділянки) 
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Оренда (передача) 
 

5. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

Попелівському І.М. в оренду земельної ділянки по вул. Пацаєва, 21-б» 

(розміщення виробничих приміщень, майстерні) 

 

Аукціони (дозволи) 
 

6. Про погодження проекту рішення міської ради «Про затвердження 

земельної ділянки по вул. Ганни Дмитрян, право оренди 

на яку набувається на аукціоні» (для розміщення торгівельного 

павільйону) 
 

Викуп (дозволи) 
 

7. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою та проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки по вул. Волкова, 16-б» 

(офісне приміщення) 

 

Постійне користування (дозволи) 
 

8. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

ОК НКК «АГРАРНИК» дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка, 4-а 

(для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти)  
 

Постійне користування (передача) 
 

9. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

управлінню освіти Міської ради міста Кропивницького земельної ділянки 

по бульвару Студентському, 21» (для розміщення КЗ «Навчально-

виховний комплекс» Спеціалізований загально-освітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів № 26 – дошкільний навчальний заклад-дитячий 

юнацький центр «Зорецвіт»)  

10. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

управлінню освіти Міської ради міста Кропивницького земельної ділянки 

по пров. Училищному, 3-а» (для розміщення дошкільного навчального 

закладу (ясла-садок) № 24 «Вогник» ім. В.О. Сухомлинського 

комбінованого типу) 

 

Гаражі (дозволи, власність) 

11. 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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12. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

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

13. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

ПАТ «НВП «РАДІЙ» в оренду земельної ділянки по вул. Академіка 

Тамма, 33/32» 

14. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Молодченку С.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Фортечному (за будинком № 23)»  

15. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Шагіну С.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Космонавта Попова 

(біля будинку № 11, корп.3)» (учасник АТО) 

16. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Дяченко В.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по просп. Студентському (біля будинку 41)» 

(учасник УБД)  

17. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Пагутяку М.П. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Родниковій (напроти будинку № 77, 

корп. 2)»  

18. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Подкладенку В.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Андрія Матвієнка, 3-г 

(ділянка № 57)»  

19. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Шарандак Н.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Олексія Єгорова, 13»     

20. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Мамедову Р.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Героїв України 

(біля будинку № 22, корп. 1)» (учасник АТО)   

21. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Князєву О.П. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Михайлівській (біля будинку № 80)» 

(інвалід ІІІ групи опорно-рухового апарату)  

22. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Власовій С.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Єгорова (біля будинку № 60-а)»   

23. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Замуренко С.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Космонавта Попова 

(біля будинку № 13, корп. 1)» 
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24. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Кучинському О.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по просп. Перемоги (біля будинку № 6)» 

 

Гаражі (передача, власність) 

 

25. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

Мусіновій А.М. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Шульгіних, 32»    

26. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

Бондаренку С.П. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Можайського, 2-а»    
 

Поновлення 

27. Про погодження проекту рішення міської ради «Про поновлення 

Сергатому Ю.О. договору оренди земельної ділянки 

по вул. Кропивницького (біля будинку № 14)» (гараж)    

28. Про погодження проекту рішення міської ради «Про поновлення 

ФОП Охрименко Н.В. договору оренди земельної ділянки по вул. Героїв 

України, 28-б» (торгово-побутовий комплекс з наданням послуг 

автосервісу та автостоянки з пунктом громадського харчування) 

 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 Шамардіна О.С., який запропонував затвердити порядок денний 

комісії відповідно до листа від 19.03.2018 № 265 управління земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища Міської ради 

міста Кропивницького.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

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

наступні питання (додаються), а саме: 

про передачу ТОВ КДЦ «КДЦ» в оренду земельної ділянки 

по вул. Дворцовій, 13; 

 

про передачу ПАТ «НВП «РАДІЙ» в оренду земельної ділянки 

по вул. Академіка Тамма, 33/32. 
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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 19.03.2018 № 265 управління 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

Міської ради міста Кропивницького з урахуванням наступних 

питань(додаються), а саме: 

про передачу ТОВ КДЦ «КДЦ» в оренду земельної ділянки 

по вул. Дворцовій, 13; 

про передачу ПАТ «НВП «РАДІЙ» в оренду земельної ділянки 

по вул. Академіка Тамма, 33/32. 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з депутатським 

зверненням Шамардіна О.С. від 08.02.2018 № 348 щодо озеленення міста 

Кропивницького в 2018 році. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Негода Г.Г. надала інформацію щодо порядку висадження дерев 

та кущів на території міста Кропивницького, надала відповіді на запитання 

членів комісії. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі присутні члени комісії. 
 

 Шамардін О.С. виніс пропозицію щодо збільшення фінансування 

на видатки по озелененню міста Кропивницького в 2018 році. 

 

 Негода Г.Г. зазначила, що Програмою природоохоронних заходів 

місцевого значення передбачаються кошти, які надходять від сплати 

екологічного податку до міського фонду охорони навколишнього 

природного середовища, тому збільшення видатків не є можливим. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

 Взяти до відома інформацію управління земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища Міської ради міста 

Кропивницького про розгляд депутатського звернення Шамардіна О.С. 

від 08.02.2018 № 348 щодо озеленення міста Кропивницького в 2018 році.  

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

2. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок 

громадянам» (Руденко, 4 пункти, 2 ділянки)  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» (Руденко, 4 пункти, 

2 ділянки).  
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

3. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок 

учасникам АТО» (Кухаренко,6 пунктів, 4 ділянки) та пояснив його 

основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Яцуляк О. В. та Юхимчак О.В. відповіли на запитання комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проекту рішення 

міської ради «Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок 

учасникам АТО» (Кухаренко,6 пунктів, 4 ділянки). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

4. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про передачу у власність земельних ділянок громадянам 

в садових товариствах» (Саган, 6 пунктів, 4 ділянки) та пояснив його 

основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу у власність 

земельних ділянок громадянам в садових товариствах» (Саган, 6 пунктів, 

4 ділянки). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

5. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про передачу Попелівському І.М. в оренду земельної 

ділянки по вул. Пацаєва, 21-б» (розміщення виробничих приміщень, 

майстерні) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу 

Попелівському І.М. в оренду земельної ділянки по вул. Пацаєва, 21-б» 

(розміщення виробничих приміщень, майстерні). 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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6. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про затвердження земельної ділянки по вул. Ганни Дмитрян, 

право оренди на яку набувається на аукціоні» (для розміщення 

торгівельного павільйону) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради «Про затвердження земельної 

ділянки по вул. Ганни Дмитрян, право оренди на яку набувається 

на аукціоні» (для розміщення торгівельного павільйону).  
 

Результати голосування: 

«за» – 2,  

«утримались» - 3, 

Рішення не прийнято. 
 

7. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

та проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по вул. Волкова, 16-б» (офісне приміщення) та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

1. Відмовити у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 

та проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по вул. Волкова, 16-б» (офісне приміщення). 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища Міста Кропивницького 

запропонувати заявнику оформити в межах майна договір оренди 

земельної ділянки по вул. Волкова, 16-б. 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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8. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання ОК НКК «АГРАРНИК» дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Юрія Коваленка, 4-а» (для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання ОК НКК 

«АГРАРНИК» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка, 4-а» 

(для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

9. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради Про передачу управлінню освіти Міської ради міста 

Кропивницького земельної ділянки по бульвару Студентському, 21» 

(для розміщення КЗ «Навчально-виховний комплекс» Спеціалізований 

загально-освітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 26 – дошкільний 

навчальний заклад-дитячий юнацький центр «Зорецвіт») та пояснив 

його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради Про передачу управлінню 

освіти Міської ради міста Кропивницького земельної ділянки по бульвару 

Студентському, 21» (для розміщення КЗ «Навчально-виховний комплекс» 

Спеціалізований загально-освітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 

№ 26 – дошкільний навчальний заклад-дитячий юнацький центр 

«Зорецвіт»). 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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10.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про передачу управлінню освіти Міської ради міста 

Кропивницького земельної ділянки по пров. Училищному, 3-а» (для 

розміщення дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 24 

«Вогник» ім. В.О. Сухомлинського комбінованого типу) та пояснив його 

основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу управлінню 

освіти Міської ради міста Кропивницького земельної ділянки по пров. 

Училищному, 3-а» (для розміщення дошкільного навчального закладу 

(ясла-садок) № 24 «Вогник» ім. В.О. Сухомлинського комбінованого 

типу). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

11.  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. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Шамардін О.С. повідомив, що не прийматиме участі в голосуванні 

щодо прийняття рішення стосовно вищезазначеного питання відповідно 

до статей 1, 9, 14 Закону України ,,Про засади запобігання і протидії 

корупції” (відповідний лист-повідомлення від 20.03.2018 № 356 додається). 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 
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Погодити проект 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». 
 

Результати голосування: 

«за» – 4, 

«не голосували» - 1, 

Рішення прийнято. 

 

 

*** 

 Деркаченко Ю.О. залишив засідання комісії. 

*** 

 

12.  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» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу 

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

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

13.  СЛУХАЛИ: 

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

міської ради «Про передачу ПАТ «НВП «РАДІЙ» в оренду земельної 

ділянки по вул. Академіка Тамма, 33/32» та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

 

 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 
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Погодити проект рішення міської ради «Про передачу 

ПАТ «НВП «РАДІЙ» в оренду земельної ділянки по вул. Академіка 

Тамма, 33/32».  

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

*** 

 Деркаченко Ю.О. залишив засідання комісії. 

*** 

 

14.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання Молодченку С.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по пров. Фортечному (за будинком № 23)» та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання 

Молодченку С.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Фортечному (за будинком № 23)».  
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

15.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання Шагіну С.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Космонавта 

Попова (біля будинку № 11, корп.3)» (учасник АТО) та пояснив його 

основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 
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Погодити проект рішення міської ради «Про надання Шагіну С.В. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Космонавта Попова (біля будинку № 11, корп. 3)» 

(учасник АТО).  
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

16.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання Дяченко В.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по просп. Студентському 

(біля будинку 41)» (учасник УБД) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

  

 Дрига В.В. зазначив, що з метою виваженого прийняття рішення 

щодо відведення земельної ділянки під гараж потрібна фотофіксація 

об’єкту. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про надання 

Дяченко В.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по просп. Студентському (біля будинку 41)» 

(учасник УБД) (надати фотофіксацію об’єкту). 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

17.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання Пагутяку М.П. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Родниковій 

(напроти будинку № 77, корп. 2)» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про надання 

Пагутяку М.П. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Родниковій (напроти будинку № 77, 

корп. 2)» (надати фотофіксацію об’єкту). 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

18.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання Подкладенку В.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Андрія 

Матвієнка, 3-г (ділянка № 57)» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про надання 

Подкладенку В.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Андрія Матвієнка, 3-г 

(ділянка № 57)» (надати фотофіксацію об’єкту). 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

19.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання Шарандак Н.О. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Олексія 

Єгорова, 13» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

 

 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 
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Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про надання 

Шарандак Н.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Олексія Єгорова, 13» 

(надати фотофіксацію об’єкту). 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

20.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання Мамедову Р.А. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Героїв України 

(біля будинку № 22, корп.1)» (учасник АТО) та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про надання 

Мамедову Р.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Героїв України 

(біля будинку № 22, корп. 1)» (учасник АТО) (надати фотофіксацію 

об’єкту). 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

21.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання Князєву О.П. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Михайлівській 

(біля будинку № 80)» (інвалід ІІІ групи опорно-рухового апарату) 

та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 
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Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про надання 

Князєву О.П. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Михайлівській (біля будинку № 80)» 

(інвалід ІІІ групи опорно-рухового апарату) (надати фотофіксацію 

об’єкту). 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

22.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання Власовій С.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Єгорова 

(біля будинку № 60-а)» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Відкласти розгляд проекту проект рішення міської ради «Про надання 

Власовій С.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Єгорова (біля будинку № 60-а)» 

(надати фотофіксацію об’єкту). 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

23. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради Про надання Замуренко С.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Космонавта 

Попова (біля будинку № 13, корп. 1) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради Про надання Замуренко С.В. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Космонавта Попова (біля будинку № 13, корп. 1).  
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

24.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання Кучинському О.А. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по просп. Перемоги (біля будинку № 6)» та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про надання 

Кучинському О.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по просп. Перемоги (біля будинку № 6)» 

(надати фотофіксацію об’єкту). 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

25.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про передачу Мусіновій А.М. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Шульгіних, 32» та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу Мусіновій А.М. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Шульгіних, 32».  
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

26.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про передачу Бондаренку С.П. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Можайського, 2-а» та пояснив його основні 

положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу 

Бондаренку С.П. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Можайського, 2-а».  
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

27.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про поновлення Сергатому Ю.О. договору оренди земельної 

ділянки по вул. Кропивницького (біля будинку № 14)» (гараж) та пояснив 

його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про поновлення 

Сергатому Ю.О. договору оренди земельної ділянки 

по вул. Кропивницького (біля будинку № 14)» (гараж). 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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28.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про поновлення ФОП Охрименко Н.В. договору оренди 

земельної ділянки по вул. Героїв України, 28-б» (торгово-побутовий 

комплекс з наданням послуг автосервісу та автостоянки з пунктом 

громадського харчування) та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Покаленко В.В. ознайомив присутніх з інформацією юридичного 

управління Міської ради міста Кропивницького від 19.03.2018 б/№ щодо 

поновлення ФОП Охрименко Н.В. договору оренди земельної ділянки 

по вул. Героїв України 28-б, відповів на запитання комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

1.Відправити на доопрацювання управлінню земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища проект рішення міської 

ради «Про поновлення ФОП Охрименко Н.В. договору оренди земельної 

ділянки по вул. Героїв України, 28-б» (надати документи відповідно 

до листа від 19.03.2018 б/№ юридичного управління Міської ради міста 

Кропивницького). 

2. Доручити юридичному управлінню Міської ради міста 

Кропивницького надати висновок щодо можливості поновлення 

ФОП Охрименко Н.В. договору оренди земельної ділянки по вул. Героїв 

України, 28-б. 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

Голова комісії         О.Шамардін 

 

 

Секретар комісії                   В.Дрига 


