
 

 

 

У К Р А Ї Н А 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГОІСТА 

КРОПИВНИЦЬКОГО 

ПРОТОКОЛ  №  76 

засідання постійної комісії з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища 

 

 

11 квітня 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., 

Ларін А.С., 
 

Відсутні члени комісії: Бєлов В.В., 

Запрошені: Бєжан М.М. – депутат Міської ради міста 

Кропивницького, голова постійної комісії 

з питань промисловості, транспорту, 

зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту 

прав споживачів, 
 

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, 
 



2 

 

Присутні: Музичук В.В. – депутат  

Кіровоградської обласної ради, 
 

Ганжа Л.М., Ганжа О.І., Скібіцька О.П., 

Тимошевська О.М., Олійник В.М., 

Моца А.Ф. – щодо земельної ділянки 

по пров. Нестерова, 6,  
 

Перерва В.В. - щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Генерала Родимцева, 24, 
 

Охрименко Н.В. – щодо земельної 

ділянки по вул. Героїв України, 28-б, 
 

Петушинська І.М. – щодо земельної 

ділянки по вул. Ганни Дмитрян, 
 

Сєменін Ю.І. – щодо земельної ділянки 

по вул. Генерала Родимцева, 2 

(зупинка громадського транспорту 

«Білгородська»), 
 

Представники засобів масової інформації 

та громадських організацій 

 

Порядок денний 

 

Питання доповідає начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища  

Міської ради міста Кропивницького Владов Р.П. 

 

Інше 

1. Про розгляд спірного питання щодо земельної ділянки 

по пров. Нестерова, 6 

2. Про розгляд питання щодо поновлення УДППЗ «УКРПОШТА» 

договорів оренди земельних ділянок по м. Кропивницькому 

 

Поновлення 

3. 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) 

4. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Перерві Д.А. та Перерві В.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Генерала 

Родимцева, 24» 
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Аукціони (дозволи) 

5. 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) 

 

Аукціони (дозволи) 

6. Про погодження проекту рішення міської ради «Про затвердження 

земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева, 2 (зупинка «Білгородська»), 

право оренди на яку набувається на аукціоні» (розміщення об’єкту 

торгівлі) 

7. Про погодження проекту рішення міської ради «Про припинення 

ТОВ «Єлисаветградська транспортна компанія» права користування 

земельними ділянками по м. Кропивницькому» (розміщення 

тролейбусного депо, 5 тягових підстанцій) 

 

Приватний сектор, дозволи 

8. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок громадянам» (Левак, 4 пункти) 

9. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

дозволу Бордіян Т.В. на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Керченській (між будинками № 71 

та № 73)» 

10. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Лисканичу О.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Алтайському, 28» 

 

Учасники АТО (приватний сектор, передача) 

11. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

безоплатно у власність земельних ділянок громадянам» (Кухаренко, 

6 пунктів) 

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

власність земельних ділянок учасникам АТО» (Романенко, 4 пункти) 

 

Приватний сектор, передача 

13. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

безоплатно у власність земельних ділянок громадянам» (Вергун, 

22 пункти) 

14. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

безоплатно у власність земельних ділянок громадянам» (Федоров, 

6 пунктів)  

15. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу у 

спільну сумісну власність земельних ділянок громадянам» (Хоменко, 

21 пункт)  
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Садівництво (дозволи) 

16. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Маєвській В.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Курінному (біля будинку № 12)» 

 

Гаражі (дозволи) 

17. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Опрі К.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Героїв України (біля буд. № 22)»  

18. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Горбаткову О.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Кропивницького (біля буд. № 7, 

корп. 1)»   
 

Гаражі (передача) 

19. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

Луценку О.В. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Академіка 

Корольова, 24-а» (товариство автолюбителів «Дружба», ділянка 

№ 519) 

20. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

Бондаренку О.О. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Андрія 

Матвієнка (біля котельні)»  

 

Оренда (припинення) 

21. Про погодження проекту рішення міської ради «Про припинення 

ПП «АЛЬБІОН-ІСТЕЙТ К» права користування земельною ділянкою 

по вул. Архангельській, 26» (багатоповерховий житловий будинок)  

22. Про погодження проекту рішення міської ради «Про припинення 

ФОП Шуплякову О.В. права користування земельною ділянкою 

по вул. Вокзальній, 37/16» (розміщення магазину) 

 

Викуп (дозволи) 

23. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Асоціації «Торговельно-виробничій асоціації «Сервіс-Монтаж» дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність (шляхом викупу) по вул. Яновського, 112-к» (торговельний 

павільйон)   
 

Відмови 

24. Про погодження проекту рішення міської ради «Про відмову у 

наданні дозволів на відведення земельних ділянок» (Лисканич, 

19 пунктів) 
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Додаткове питання 

25. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

згоди на прийняття до комунальної власності територіальної громади 

м. Кропивницького земельних ділянок» 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 Шамардіна О.С., який запропонував затвердити порядок денний 

комісії відповідно до листа від 10.04.2018 № 362 управління земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища Міської ради 

міста Кропивницького.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

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

питання (додається), а саме: 

 про надання згоди на прийняття до комунальної власності 

територіальної громади м. Кропивницького земельних ділянок. 
 

 

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 10.04.2018 № 362 управління 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

Міської ради міста Кропивницького з урахуванням наступної пропозиції 

про включення до порядку денного комісії питання (додається), а саме: 

 про надання згоди на прийняття до комунальної власності 

територіальної громади м. Кропивницького земельних ділянок. 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

*** 
 Ларін А.С. долучився до роботи комісії. 

*** 
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1. СЛУХАЛИ: 

 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з ситуацією, яка склалася 

щодо земельної ділянки по пров. Нестерова, 6. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИСТУПИЛИ: 
 

 Ганжа Л.М., Ганжа О.І., Скібіцька О.П., Тимошевська О.М., 

Олійник В.М., Моца А.Ф. надали інформацію стосовно ситуації, 

яка склалася щодо земельної ділянки по пров. Нестерова, 6 та відповіли на 

питання присутніх членів комісії.  
 

ВИРІШИЛИ: 

 

 Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища Міської ради міста 

Кропивницького для врегулювання конфлікту запропонувати іншу вільну 

ділянку учаснику АТО Моці А.Ф. 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

2. СЛУХАЛИ: 

 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з питанням щодо 

поновлення УДППЗ «УКРПОШТА» договорів оренди земельних ділянок 

по м. Кропивницькому та повідомив, що заявника запрошували, але він 

не з’явився на комісію. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

ВИСТУПИЛИ: 

 Бєжан М.М. звернув увагу комісії на те, що кіоски «Укрпошти» 

знаходяться у жахливому стані, а комерційна діяльність у них не ведеться 

та запропонував не підтримувати на сесії міської ради проект рішення 

міської ради «Про поновлення УДППЗ «УКРПОШТА» договорів оренди 

земельних ділянок по м. Кропивницькому». 

ВИРІШИЛИ: 

Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища Міської ради міста Кропивницького запросити 

на наступне засідання представника УДППЗ «УКРПОШТА». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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3. 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: 

 

 Шамардін О.С. звернув увагу присутніх на інформацію юридичного 

управління (лист від 27.03.2018 № 73) про виконання протокольного 

доручення постійної комісії Міської ради міста Кропивницького (протокол 

від 21.03.2018 № 73) щодо можливості поновлення ФОП Охрименко Н.В. 

договору оренди земельної ділянки по вул. Героїв України, 28-б. 

 

 Охрименко Н.В. ознайомила комісію з відповідними документами 

щодо вищезазначеного питання. Одночасно, звернулася до членів комісії з 

проханням поновити договір оренди земельної ділянки по вул. Героїв 

України, 28-б з встановленням розміру орендної плати на рівні 4 % 

від нормативної грошової оцінки земельної ділянки в рік. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Погодити проект 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). 

 

 2. Поновити ФОП Охрименко Н.В. договір оренди земельної ділянки 

по вул. Героїв України, 28-б з встановленням терміну оренди на 5 років та 

розміру орендної плати на рівні 4 % від нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки в рік. 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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4. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання Перерві Д.А. та Перерві В.В. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Генерала Родимцева, 24» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Перерва Д.А. та Перерва В.В. повідомили про наміри щодо земельної 

ділянки по вул. Генерала Родимцева, 24 та відповіли на запитання комісії. 

 

 Шамардін О.С. запропонував додатково вивчити питання на місці, 

за зазначеною адресою з залученням голови квартального комітету. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

З метою додаткового вивчення перенести розгляд проекту рішення 

міської ради «Про надання Перерві Д.А. та Перерві В.В. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Генерала Родимцева, 24». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

5. 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. 
 

ВИСТУПИЛИ:  

 Петушинська І.М. ознайомила присутніх з ескізним проектом об’єкту 

та відповіла на запитання комісії. 
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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» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

*** 

 Дрига В.В. залишив комісію. 

*** 

 

6. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про затвердження земельної ділянки по вул. Генерала 

Родимцева, 2 (зупинка «Білгородська»), право оренди на яку набувається 

на аукціоні» (розміщення об’єкту торгівлі) та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИСТУПИЛИ:  

  

 Сємєнін Ю.І. відповів на запитання присутніх. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Відкласти розгляд проект рішення міської ради «Про затвердження 

земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева, 2 (зупинка «Білгородська»), 

право оренди на яку набувається на аукціоні» (уточнити адресу, надати 

на комісію картографічний матеріал розміщення земельної ділянки 

та ескізний проект об’єкту).  
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

*** 

 Дрига В.В. долучився до роботи комісії. 

*** 
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*** 

 Деркаченко Ю.О. залишив комісію. 

*** 

 

7. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про припинення ТОВ «Єлисаветградська транспортна 

компанія» права користування земельними ділянками 

по м. Кропивницькому» (розміщення тролейбусного депо, 5 тягових 

підстанцій) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИСТУПИЛИ:  

  

 Музичук В.В. відповів на запитання присутніх. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради «Про припинення 

ТОВ «Єлисаветградська транспортна компанія» права користування 

земельними ділянками по м. Кропивницькому» (розміщення 

тролейбусного депо, 5 тягових підстанцій). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

*** 

 Деркаченко Ю.О. долучився до роботи комісії. 

*** 

 

8. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок громадянам» (Левак, 4 пункти) 

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 дозволів 

на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

громадянам» (Левак, 4 пункти). 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

9. СЛУХАЛИ:   

 

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

міської ради «Про надання дозволу Бордіян Т.В. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Керченській 

(між будинками № 71 та № 73)» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання дозволу 

Бордіян Т.В. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Керченській (між будинками № 71 та № 73)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

10.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання Лисканичу О.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по пров. Алтайському, 28» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про надання 

Лисканичу О.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Алтайському, 28» та запросити 

заявника. 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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11.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок 

громадянам» (Кухаренко, 6 пунктів) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про передачу 

безоплатно у власність земельних ділянок громадянам» (Кухаренко, 

6 пунктів). 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

12.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про передачу у власність земельних ділянок учасникам 

АТО» (Романенко, 4 пункти) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу у власність 

земельних ділянок учасникам АТО» (Романенко, 4 пункти). 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

*** 
 Ларін А.С. залишив засідання комісії. 

*** 

 
13.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок 

громадянам» (Вергун, 22 пункти) та пояснив його основні положення. 
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 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу безоплатно 

у власність земельних ділянок громадянам» (Вергун, 22 пункти). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

14.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок 

громадянам» (Федоров, 6 пунктів) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу безоплатно 

у власність земельних ділянок громадянам» (Федоров, 6 пунктів).  
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

15.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про передачу у спільну сумісну власність земельних ділянок 

громадянам» (Хоменко, 21 пункт) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу у спільну 

сумісну власність земельних ділянок громадянам» (Хоменко, 

21 пункт). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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16.  СЛУХАЛИ: 

 

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

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

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по пров. Курінному (біля будинку № 12)» та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про надання 

Маєвській В.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Курінному (біля будинку № 12)». 

 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища Міської ради міста 

Кропивницького запросити на комісію заявницю Маєвську В.С. 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

17.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання Опрі К.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Героїв України 

(біля буд. № 22)», пояснив його основні положення та повідомив 

про проведену роботу з суміжними заявниками стосовно узгодження 

розміщення гаражів. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Опрі К.М. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Героїв України (біля буд. № 22)».  
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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18.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання Горбаткову О.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Кропивницького (біля буд. № 7, корп. 1)» та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

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

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Кропивницького (біля буд. № 7, корп. 1)» 

Результати голосування: 

«за» – 2, 

«утримались» – 1, 

«не голосували» - 1 

Рішення не прийнято. 

 

Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про надання 

Горбаткову О.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Кропивницького 

(біля буд. № 7, корп. 1)» (надати фотофіксацію об’єкту). 
 

Результати голосування: 

«за» – 3, 

«утримались» – 2, 

Рішення не прийнято. 
 

19.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про передачу Луценку О.В. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Академіка Корольова, 24-а» (товариство 

автолюбителів «Дружба», ділянка № 519) та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу Луценку О.В. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Академіка 

Корольова, 24-а» (товариство автолюбителів «Дружба», 

ділянка № 519).  
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

20.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про передачу Бондаренку О.О. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Андрія Матвієнка (біля котельні)» та пояснив 

його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу 

Бондаренку О.О. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Андрія 

Матвієнка (біля котельні)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 4, 

«утримались» – 1, 

Рішення прийнято. 
 

21.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про припинення ПП «АЛЬБІОН-ІСТЕЙТ К» права 

користування земельною ділянкою по вул. Архангельській, 26» 

(багатоповерховий житловий будинок) та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради «Про припинення 

ПП «АЛЬБІОН-ІСТЕЙТ К» права користування земельною ділянкою 

по вул. Архангельській, 26» (багатоповерховий житловий будинок). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 
22.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про припинення ФОП Шуплякову О.В. права користування 

земельною ділянкою по вул. Вокзальній, 37/16» (розміщення магазину) 

та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про припинення 

ФОП Шуплякову О.В. права користування земельною ділянкою 

по вул. Вокзальній, 37/16» (розміщення магазину).  
 

Результати голосування: 

«за» – 0, 

«утримались» - 5, 

Рішення не прийнято. 
 

 Відмовити у припиненні ФОП Шуплякову О.В. права користування 

земельною ділянкою по вул. Вокзальній, 37/16. 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

 

23.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання Асоціації «Торговельно-виробничій асоціації 

«Сервіс-Монтаж» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність (шляхом викупу) 
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по вул. Яновського, 112-к» (торговельний павільйон) та пояснив його 

основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Асоціації 

«Торговельно-виробничій асоціації «Сервіс-Монтаж» дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність (шляхом викупу) по вул. Яновського, 112-к» (торговельний 

павільйон).  
 

Результати голосування: 

«за» – 0, 

«утримались» - 5, 

Рішення не прийнято. 
 

24.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про відмову у наданні дозволів на відведення земельних 

ділянок» (Лисканич, 19 пунктів) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про відмову 

у наданні дозволів на відведення земельних ділянок» (Лисканич, 

19 пунктів).  
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

25.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання згоди на прийняття до комунальної власності 

територіальної громади м. Кропивницького земельних ділянок» 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 згоди 

на прийняття до комунальної власності територіальної громади 

м. Кропивницького земельних ділянок».  
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

 

 

 

Голова комісії        О.Шамардін 

 

 

 

Секретар комісії                   В.Дрига 


