
 
 

У К Р А Ї Н А 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

ПРОТОКОЛ  №  78 

засідання постійної комісії з питань архітектури,  

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища 

 

 

16 травня 2018 року м. Кропивницький 
 

 

Голова комісії Шамардін О.С., 
 

 

Присутні члени комісії: 

 

 

Дрига В.В. - секретар комісії, 

Капітонов С.І. - заступник голови комісії, 

Бєлов В.В., 

Гребенчук Ю.Ф., 

Деркаченко Ю.О., 

Ларін А.С., 

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 

Порядок денний 

1. Про погодження проекту рішення міської ради № 1856 «Про зняття з 

контролю окремих рішень Міської ради міста Кропивницького сьомого 

скликання»  
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Доповідає: Масло Л.Я. – начальник 

управління апарату Міської 

ради міста Кропивницького 
 

Питання доповідає начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища  

Міської ради міста Кропивницького Владов Р.П. 

 

2. Про передачу Кожановій О.А. у спільну часткову  власність 

земельної ділянки по вул. Рязанській, 15 

3. Про надання Маєвській В.С. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Курінному (біля 

будинку № 12)  

4. Про передачу Тарасову О.Д. у власність земельної ділянки              

по вул. Тарана, 9 

5. Про надання ТОВ ВКФ «Спліт» дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Євгена 

Маланюка, 25 

6. Про надання ТОВ «АЛЄКС ТРЕЙД» дозволу на передачу земельної 

ділянки в суборенду по вул. Кропивницького (біля мосту) (розміщення 

адміністративно-комерційного комплексу) 

7. Про надання Горбаткову О.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Кропивницького 

(біля буд. № 7, корп. 1) 

8. Про надання Автомоновій К.Б. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Яновського (біля 

буд. № 159)  

9. Про поновлення Радчук Н.Г. договору оренди земельної ділянки по  

вул. Соборній (біля будинку № 25) (для розміщення торговельного кіоску) 

10. Про поновлення Дзюбак Н.А. договору оренди земельної ділянки по  

вул. Преображенській, 16-г (для розміщення торговельного кіоску) 

11. Про надання ДП «Ремонтний завод радіотехнічного обладнання» 

дозволу на проведення інвентаризації земель по вул. Добровольського, 2 

12. Про внесення змін до рішення міської ради від 27.11.2017 р. № 1248 

(Підкевич) 

13. Про відмову у наданні дозволів на відведення земельних ділянок 

(Лисканич, 19 п., 18 діл) 

14. Про надання Караушу С.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Пацаєва (біля буд.   

№ 4, корп. 2) 

15. Про затвердження земельної ділянки по вул. Космонавта Попова 

(біля ринку «Жемчуг»), право оренди на яку набувається на аукціоні (для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі) 
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16. Про затвердження земельної ділянки по вул. Волкова (біля 

земельної ділянки з кадастровим № 3510100000:41:342:0014), право оренди 

на яку набувається на аукціоні розміщення автозаправної станції) 

17. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних 

торгах) по вул. Великій перспективній (між будівлями ПП ПВФ «Ацинус» та 

Апеляційним судом Кіровоградської області) та включення до Переліку 

земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом (для 

створення озеленених територій загального користування (розміщення 

та обслуговування скверу) 

18. «Про внесення змін до містобудівної документації «План зонування 

території міста Кіровограда», затвердженої рішенням Кіровоградської міської 

ради від 17 вересня 2013 року № 2456» (вул. Андрія Матвієнка біля будинку 

№ 10, проїзд Підлісний, 8, вул. Волкова, 2, по вул. Желябова» 

Доповідає: Мартинова І.В. - заступник 

начальника управління 

містобудування та архітектури - 

начальник відділу планування та 

містобудівного кадастру 

управління містобудування та 

архітектури Міської ради міста 

Кропивницького 
 

19. Про розгляд звернення Кифака О.М. щодо зміни зонування 

земельної ділянки по вул. Лавандовій, 22, 16 

Доповідає: Мартинова І.В. - заступник 

начальника управління 

містобудування та архітектури - 

начальник відділу планування та 

містобудівного кадастру 

управління містобудування та 

архітектури Міської ради міста 

Кропивницького 
 

20. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земель міста Кропивницького Кіровоградської області  

21. Про надання Жиминюк В.А. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Леваневського, 2-г 

22. Про затвердження земельної ділянки по вул. Космонавта Попова 

(біля магазину АТБ), право оренди на яку набувається на аукціоні 

23. Про затвердження земельної ділянки по вул. Вокзальний (біля АЗС 

WOG), право оренди на яку набувається на аукціоні 

24. Про затвердження земельної ділянки по вул. Генерала Жадова (біля 

магазину АТБ), право оренди на яку набувається на аукціоні 
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СЛУХАЛИ: 

 Шамардіна О.С., який запропонував затвердити порядок денний комісії 

відповідно до листа від 25.04.2018 № 113-мр/з управління апарату міської 

ради та від 11.05.2018 № 548 управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Мартинова І.В., яка внесла пропозицію включити до порядку денного 

комісії питання про розгляд звернення Кифака О.М. щодо зміни зонування 

земельної ділянки по вул. Лавандовій, 22, 16. 

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

питання про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земель міста Кропивницького Кіровоградської області. 

 Гребенчук Ю.Ф., який запропонував включити до порядку денного 

наступні питання, а саме: 

про надання Жиминюк В.А. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Леваневського, 2-г; 

про затвердження земельної ділянки по вул. Космонавта Попова (біля 

магазину АТБ), право оренди на яку набувається на аукціоні; 

про затвердження земельної ділянки по вул. Вокзальний (біля АЗС 

WOG), право оренди на яку набувається на аукціоні; 

 про затвердження земельної ділянки по вул. Генерала Жадова (біля 

магазину АТБ), право оренди на яку набувається на аукціоні 

 

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 листів до листа від 25.04.2018 № 113-мр/з 

управління апарату міської ради та від 11.05.2018 № 548 управління 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

Міської ради міста Кропивницького з урахуванням наступних пропозицій: 

 включити до порядку денного комісії питання, що додаються, а саме: 

про розгляд звернення Кифака О.М. щодо зміни зонування земельної 

ділянки по вул. Лавандовій, 22, 16; 

 про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земель міста Кропивницького Кіровоградської області; 

про надання Жиминюк В.А. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Леваневського, 2-г; 

про затвердження земельної ділянки по вул. Космонавта Попова (біля 

магазину АТБ), право оренди на яку набувається на аукціоні; 

про затвердження земельної ділянки по вул. Вокзальний (біля АЗС 

WOG), право оренди на яку набувається на аукціоні; 
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 про затвердження земельної ділянки по вул. Генерала Жадова (біля 

магазину АТБ), право оренди на яку набувається на аукціоні 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Масло Л.Я., яка ознайомила членів постійної комісії із проектом 

рішення міської ради № 1856 «Про зняття з контролю окремих рішень 

Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання» та пояснила його 

основні положення. 

 

В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Взяти до відома проектом рішення міської ради № 1856 «Про зняття з 

контролю окремих рішень Міської ради міста Кропивницького сьомого 

скликання». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

2. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про передачу Кожановій О.А. у спільну часткову  власність земельної 

ділянки по вул. Рязанській, 15». 

 

  В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

  Погодити проект рішення міської ради «Про передачу Кожановій О.А. у 

спільну часткову власність земельної ділянки по вул. Рязанській, 15». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

. 
 

3. 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 
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ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення міської ради «Про надання Маєвській В.С. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

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

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про передачу Тарасову О.Д. у власність земельної ділянки                            

по вул. Тарана, 9» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу Тарасову О.Д. у 

власність земельної ділянки по вул. Тарана, 9». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

5. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання ТОВ ВКФ «Спліт» дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Євгена 

Маланюка, 25» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про надання ТОВ 

ВКФ «Спліт» дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки по вул. Євгена Маланюка, 25». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

 

6. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання ТОВ «АЛЄКС ТРЕЙД» дозволу на передачу земельної 

ділянки в суборенду по вул. Кропивницького (біля мосту)» (розміщення 

адміністративно-комерційного комплексу) та пояснив його основні 

положення. 
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 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Відкласти розгляд проекту проект рішення міської ради «Про надання 

ТОВ «АЛЄКС ТРЕЙД» дозволу на передачу земельної ділянки в суборенду 

по вул. Кропивницького (біля мосту)» (розміщення адміністративно-

комерційного комплексу). 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

7. 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 всі члени комісії. 

 Під час обговорення питання до роботи комісії долучився         

Деркаченко Ю.О. 
 

ВИРІШИЛИ: 

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)» та запросити заявника на засідання постійної комісії. 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

8. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання Автомоновій К.Б. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Яновського (біля 

буд. № 159)» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про надання 

Автомоновій К.Б. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Яновського (біля буд. № 159)» та 

запросити заявника на засідання постійної комісії. 
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Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

9. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про поновлення Радчук Н.Г. договору оренди земельної ділянки по 

вул. Соборній (біля будинку № 25)» (для розміщення торговельного кіоску). 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про поновлення Радчук Н.Г. 

договору оренди земельної ділянки по вул. Соборній (біля будинку № 25)». 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

10. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про поновлення Дзюбак Н.А. договору оренди земельної ділянки по  

вул. Преображенській, 16-г» (для розміщення торговельного кіоску) та 

пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про поновлення Дзюбак Н.А. 

договору оренди земельної ділянки по вул. Преображенській, 16-г» (для 

розміщення торговельного кіоску) зі встановленням терміну оренди                

на 5 років. 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

 

 

11.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання ДП «Ремонтний завод радіотехнічного обладнання» 

дозволу на проведення інвентаризації земель по вул. Добровольського, 2» 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 ДП «Ремонтний 

завод радіотехнічного обладнання» дозволу на проведення інвентаризації 

земель по вул. Добровольського, 2». 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

12.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 27.11.2017 р. № 1248 

(Підкевич) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 27.11.2017 р. № 1248 (Підкевич) та надати схему 

розміщення земельної ділянки. 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

13.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про відмову у наданні дозволів на відведення земельних ділянок» 

(Лисканич, 19 п., 18 діл )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 п., 18 діл). 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

14.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання Караушу С.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Пацаєва (біля               

буд. № 4, 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       

Караушу С.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Пацаєва (біля буд. № 4, корп. 2)». 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

15.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про затвердження земельної ділянки по вул. Космонавта Попова (біля 

ринку «Жемчуг»), право оренди на яку набувається на аукціоні» (для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі) та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

1. Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про затвердження 

земельної ділянки по вул. Космонавта Попова (біля ринку «Жемчуг»), право 

оренди на яку набувається на аукціоні» (для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі). 

2. Доручити управлінню містобудування та архітектури Міської ради 

міста Кропивницького надати на розгляд постійної комісії схему паспортів 

прив'язки по вищезазначеній адресі. 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

16.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про затвердження земельної ділянки по вул. Волкова (біля земельної 

ділянки з кадастровим № 3510100000:41:342:0014), право оренди на яку 

набувається на аукціоні» (розміщення автозаправної станції). 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про затвердження 

земельної ділянки по вул. Волкова (біля земельної ділянки з кадастровим           

№ 3510100000:41:342:0014), право оренди на яку набувається на аукціоні» 

(розміщення автозаправної станції). 

2. Управлінню земельних відносин та навколишнього природного 

середовища Міської ради міста Кропивницького детально опрацювати 

конфігурацію земельної ділянки. 
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Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

17.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних 

торгах) по вул. Великій перспективній (між будівлями ПП ПВФ «Ацинус» та 

Апеляційним судом Кіровоградської області) та включення до Переліку 

земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом 

(для створення озеленених територій загального користування 

(розміщення та обслуговування скверу) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення міської ради «Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди 

на конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Великій перспективній 

(між будівлями ПП ПВФ «Ацинус» та Апеляційним судом Кіровоградської 

області) та включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на 

земельні торги окремим лотом (для створення озеленених територій 

загального користування (розміщення та обслуговування скверу) 

Результати голосування: 

«за» – 6; 

«утримались» - 1. 

Рішення прийнято. 
 

18.  СЛУХАЛИ: 

Мартинову І.В., яка ознайомила членів комісії з проектом рішення 

міської ради «Про внесення змін до містобудівної документації «План 

зонування території міста Кіровограда», затвердженої рішенням 

Кіровоградської міської ради від 17 вересня 2013 року № 2456» (вул. Андрія 

Матвієнка біля будинку № 10, проїзд Підлісний, 8, вул. Волкова, 2,             

по вул. Желябова» та пояснила його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про внесення змін до 

містобудівної документації «План зонування території міста Кіровограда», 

затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради від 17 вересня 2013 

року № 2456» (вул. Андрія Матвієнка біля будинку № 10, проїзд Підлісний, 

8, вул. Волкова, 2, по вул. Желябова». 
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Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

19.  СЛУХАЛИ: 

 Мартинову І.В., яка ознайомила членів постійної комісії із зверненням 

Кифака О.М. щодо зміни зонування земельної ділянки                                      

по вул. Лавандовій, 22, 16. 

 В обговорені питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити пропозиції, викладенні у зверненні Кифака О.М. щодо зміни 

зонування земельної ділянки по вул. Лавандовій, 22, 16. 

Результати голосування: 

«за» – 3; 

«утримались» - 4. 

Рішення не прийнято. 

 

ВИСТУПИВ: 

 Шамардін О.С., який запропонував доручити управлінню 

містобудування та архітектури Міської ради міста Кропивницького 

опрацювати звернення та підготувати відповідний проект рішення міської 

ради «Про внесення змін до містобудівної документації «План зонування 

території міста Кіровограда» затвердженої рішенням Кіровоградської міської 

ради від 17 вересня 2013 р. № 2456». 
 

 

 

20. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земель міста Кропивницького Кіровоградської області». 

 

В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про затвердження технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земель міста Кропивницького 

Кіровоградської області». 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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21. 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 присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської «Про надання Жиминюк В.А. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Леваневського, 2-г» (розміщення виробничої бази). 

Результати голосування: 

«за» – 6; 

«утримались» - 1. 

Рішення прийнято. 
 

22. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про затвердження земельної ділянки по вул. Космонавта Попова 

(біля магазину АТБ), право оренди на яку набувається на аукціоні» 

(розміщення об’єкту торгівлі) та пояснив його основні положення. 
 

В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

1. Рекомендувати заявнику отримати погодження                                            

від ДП «Кіровоградтепло» ТОВ ЦНТІ УНГА, Кіровоградської філії                         

ПАТ Укртелекому, ОКВП «Дніпро водоканал», ПАТ Кіровоградобленерго. 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони природнього 

навколишнього середовища Міської ради міста Кропивницького запросити 

заявника на засідання постійної комісії, після погодження вищезазначених 

структур. 

3. Доручити управлінню містобудування та архітектури Міської ради 

міста Кропивницького опрацювати проект рішення міської ради «Про 

затвердження земельної ділянки по вул. Космонавта Попова (біля магазину 

АТБ), право оренди на яку набувається на аукціоні» та надати розширений 

висновок стосовно розташування майбутньої забудови. 

Результати голосування: 

«за» – 7(одноголосно) 

Рішення прийнято. 
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23. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про затвердження земельної ділянки по вул. Вокзальний 

(біля АЗС WOG), право оренди на яку набувається на аукціоні» (споруди для 

роздрібної торгівлі) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

1. Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про затвердження 

земельної ділянки по вул. Вокзальний (біля АЗС WOG), право оренди на яку 

набувається на аукціоні» (споруди для роздрібної торгівлі).  

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища Міської ради міста Кропивницького запросити 

на комісію заявника вищезазначеного питання (надати візуалізацію об’єкту). 

Результати голосування: 

«за» – 4; 

«утримались» – 3. 

Рішення прийнято.  
 

24.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про затвердження земельної ділянки по вул. Генерала Жадова 

(біля магазину АТБ), право оренди на яку набувається на аукціоні» 

(розміщення об’єкту торгівлі) та пояснив його основні положення. 
 

 Голосування по даному проекту рішення міської ради не відбувалось. 
 

 

 

Голова комісії         О.Шамардін 

 

 

Секретар комісії         В.Дрига 


