
 
 

У К Р А Ї Н А 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

П Р О Т О К О Л  №  79 

засідання постійної комісії Міської ради міста Кропивницького 

з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища 

 

від 30 травня 2018 року       м. Кропивницький 

 

Голова комісії: Шамардін О.С. 

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

Дрига В.В. - секретар 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 – начальник відділу планування та 

містобудівного кадастру управління 

містобудування та архітектури Міської ради 

міста Кропивницького 

 

Ксеніч В.М. ‒ начальник управління 

капітального будівництва Міської ради міста 

Кропивницького 

 

Присутні: 

 

 

представники засобів масової інформації та 

громадських організацій 
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Порядок денний: 

 

1. Надання інформації щодо звернення ПП ‟Кіровоград АЗС 4” щодо 

внесення змін до містобудівної документації ‟План зонування території                   

міста Кіровограда” затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради                         

від 17 вересня 2013 року № 2456 (ділянка по вул. Короленка) 

 

Доповідає: Мартинова І.В. ‒ заступник начальника 

управління – начальник 

відділу  планування та містобудівного 

кадастру управління містобудування та 

архітектури Міської ради міста 

Кропивницького 

 

По питаннях порядку денного щодо регулювання земельних відносин                    

за порядковими номерами 2-12, 14-60 доповідає Владов Р.П. ‒ начальник 

управління земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища Міської ради міста Кропивницького 

 

Учасники АТО (надання дозволів): 

2. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок між пров. Курінним та СТ ‟Аграрник” (Цюпа, 

16 п., 15 заявн.) 

 

Учасники АТО (приватний сектор, передача): 

3. Про передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО                     

(Шмалько, 7 п., 5 заявн.) 

 

Надання дозволів (приватний сектор): 

4. Про надання Перерві Д.А. та Перерві В.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Генерала 

Родимцева, 24  

 

5. Про надання Андріученку В.К. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Ковпака, 4  

 

Передача у власність (приватний сектор): 
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6. Про передачу у спільну сумісну власність земельних ділянок 

громадянам (Шутько, 21 п., 19 діл.) 

 

7. Про передачу у власність земельних ділянок громадянам                     

(Вихристенко, 26 п., 24 діл.) 

 

8. Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам                              

(Война, 6 п., 4 діл.) 

 

9. Про передачу Аширбековій В.І. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Василя Стуса, 9/24  

 

10. Про передачу Шовенку І.О. безоплатно у власність земельної ділянки 

по пров. Філатова (ліворуч через одну ділянку від ділянки з кадастровим № 

3510100000:05:056:0068)  

 

11. Про передачу Мунтянову В.С. безоплатно у власність земельної 

ділянки по проїзду Євгена Березняка, 5  

 

Надання дозволів (садівництво): 

12. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам в садових товариствах 

(Олейніченко, 5 п., 4 діл.) 

 

Загальне питання: 

13. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                            

від 23 лютого 2016 року № 85 ‟Про затвердження Програми капітального 

будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального 

господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького              

на 2016 – 2018 роки”. 

 

Доповідає: Ксеніч В.М. ‒ начальник управління 

капітального будівництва Міської ради 

міста Кропивницького 

 

Передача у постійне користування: 

14. Про передачу управлінню капітального будівництва Міської                                             

ради міста Кропивницького у постійне користування земельної ділянки                             

по вул. Героїв України, 26, корп. 1 (розміщення багатоповерхового 

житлового будинку) 
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Надання дозволів (садівництво): 

15. Про надання Осєтрову В.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  по пров. Південному (біля 

будинку № 10) (індивідуальне садівництво) 

 

Передача у власність (садівництво): 

16. Про передачу у власність земельних ділянок громадянам в садових 

товариствах (Слюсаренко, 15 п., 13 діл.) 

17. Про передачу Шпунту Є.С. у власність земельної ділянки                                    

по вул. Свободи (біля будинку № 9-а) 

 

Гаражі (надання дозволів): 

18. Про надання Марковському К.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Фортечному                        

(біля буд. № 23)  

 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Кропивницького 

(біля буд. № 7, корп. 1) 

 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Яновського                           

(біля буд. № 159) 

 

21. Про надання Цирульнику М.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 20 років міліції                        

(гаражний кооператив ‟Гірник”)  

 

22. Про надання Глумному І.А. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Училищному 

(напроти буд. № 10)  

 

Гаражі (передача у власність): 

23. Про передачу Мартиновій І.В. у власність земельної ділянки                              

по вул. Арсенія Тарковського (між будинками № 16/3 та № 12/4)                                                     

 

24. Про передачу Матвеєнку І.А. у власність земельної ділянки                               

по просп. Перемоги (біля будинку № 18)  

 

25. Про передачу Великому В.В. безоплатно у власність земельної 

ділянки по пров. Фортечному (між буд. № 23 та № 25)  
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26. Про передачу Сушку О.О. безоплатно  у власність земельної ділянки                                       

по вул. Вокзальній (біля будинку № 1)  

 

27. Про передачу Барчан Т.А. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Олексія Єгорова (біля буд. № 6) 

Оренда (дозволи): 

28. Про надання ТОВ ‟ВТОРСТАЛЬМЕТ” дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Грузовий Двір, 13 

(розміщення виробничо-складських приміщень) 

 

29. Про надання ПрАТ ‟КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок по 

пров. Аджамському, 6-а (розміщення, будівництво, експлуатація та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії                            

(ПЛ-10 кВ від ПС ‟УПТК” 35/10 кВ )) 

 

30. Про надання Джемизі Д.М. дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Вокзальній, 24-є (розміщення 

торговельного павільйону) 

 

31. Про надання Джемизі Д.М. дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) по просп. Університетському, 2-б (розміщення 

торговельного павільйону) 

 

32. Про надання управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища Міської ради міста Кропивницького 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки по вул. Героїв України  

 

Постійне користування (надання дозволів): 

33. Про надання КЗ ‟МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 2 ІМ. СВЯТОЇ АННИ                                               

М. КРОПИВНИЦЬКОГО” дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки                          

по вул. Ганни Дмитрян, 1 (розміщення комунального закладу ‟МІСЬКА 

ЛІКАРНЯ № 2 ІМ. СВЯТОЇ АННИ М. КРОПИВНИЦЬКОГО”) 
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34. Про надання Кіровоградському обласному краєзнавчому музею 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельних ділянок по вул. Кропивницького, 172/42 та                                    

вул. Кропивницького, 174 (будівництво та обслуговування будівель закладів 

культурно-просвітницького обслуговування) 

 

35. Про надання АВТОМОБІЛЬНІЙ БАЗІ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки по вул. Полтавській, 22-б (розміщення                           

автомобільної бази) 

 

36. Про надання ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ ‟ЖБК ‟ІНГУЛ” 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою                                    

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по                                               

вул. Вокзальній, 20, корп. 1 (розміщення житлово-будівельного                      

кооперативу ‟Інгул”) 

 

Оренда (передача земельних ділянок): 

37. Про передачу Лазаренко В.А. в оренду земельної ділянки по                                       

вул. Василя Нікітіна, 15-б (розміщення об’єкту торгівлі) 

 

38. Про передачу ЖБК ‟ПОЛІТ” в оренду земельної ділянки по                                       

вул. Юрія Коваленка, 29, корп. 2 в блок секціях № 1,2,3,4 відповідно                          

вісям 1,2,3,4,5 (102 мікрорайон, поз. 3) (будівництво і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку) 

 

39. Про передачу Кріпаку Д.В. та Кріпаку С.В. в оренду земельної 

ділянки по вул. Соборній, 40-а (розміщення магазину) 

 

Аукціони (надання дозволів): 

40. Про затвердження земельної ділянки по вул. Космонавта Попова 

(біля ринку ‟Жемчуг”), право оренди на яку набувається на аукціоні                                        

(будівництво та обслуговування будівель торгівлі) 

 

41. Про затвердження земельної ділянки по вул. Волкова (біля 

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

аукціоні (розміщення автозаправної станції) 

 

Внесення змін до рішень міської ради: 

42. Про внесення змін до рішення міської ради від 14.06.2016 № 438 
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Оренда (поновлення договорів): 

43. Про поновлення договорів оренди земельних ділянок                                           

по м. Кропивницкому (Пасічник, 11 договорів оренди) 

 

44. Про поновлення ПрАТ ‟КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” договорів 

оренди земельних ділянок по м. Кропивницькому (4  договори оренди) 

 

Передача у постійне користування: 

45. Про передачу управлінню освіти Міської ради міста Кропивницького 

у постійне користування земельної ділянки по вул. Комарова, 60 (розміщення 

дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комплексного типу для дітей з 

вадами опорно-рухового апарату 

‟Оленка” № 22) 

 

Аукціони (надання дозволів): 

46. Про затвердження земельної ділянки в районі                                    

Аджамського промвузла, право оренди на яку набувається на аукціоні 

(розміщення виробничої бази) 

 

47. Про затвердження земельної ділянки по вул. Короленка (біля 

будинку № 40), право оренди на яку набувається на аукціоні (розміщення 

торгово-адміністративного комплексу) 

 

48. Про затвердження земельної ділянки по вул. Євгена Тельнова (біля 

будинку № 12), право оренди на яку набувається на аукціоні (розміщення 

торгово-адміністративного комплексу) 

 

49. Про затвердження земельної ділянки по вул. Волкова (біля                         

будинку № 16, корп. 1), право оренди на яку набувається на аукціоні 

(розміщення автомобільної стоянки) 

 

Аукціони (затвердження проектів землеустрою): 

50. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних 

торгах) по вул. Покровській (біля будинку № 4) та включення до Переліку 

земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом                   

(розміщення кафе) 

 

51. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних 
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торгах) по вул. Можайського (біля лікарні Святого Луки) та включення до 

Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим 

лотом (розміщення спортивно-оздоровчого та розважального комплексу і 

зелених насаджень загального користування) 

 

52. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних 

торгах) по вул. Преображенській (біля магазину ‟Соколівський 

м’ясокомбінат”) та включення до Переліку земельної ділянки, яку 

виставлятимуть на земельні торги окремим лотом (розміщення магазину) 

 

53. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних 

торгах) по вул. Пашутінській (напроти супермаркету ‟АТБ”) та включення до 

Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим 

лотом (будівництво та обслуговування будівель торгівлі) 

 

Зміна цільового призначення земельної ділянки: 

54. Про зміну Кузьміній А.С. цільового призначення земельної ділянки 

по вул. Першотравневій, 62/84 (будівництво та обслуговування будівель 

торгівлі) 

 

Припинення права користування: 

55. Про припинення ПП фірмі ‟Корвет” права користування земельною 

ділянкою по вул. Нижня П’ятихатська, 5 

 

Внесення змін до рішень міської ради: 

56. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                             

від 29.01.2014 р. № 2826 (Курята І.Й.) 

57. Про внесення змін до рішень міської ради (Шкрьобка В.В.,                             

Волошина О.В. та ПрАТ ‟ПАЛЯНИЦЯ”) 

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

(Підкевич, заміна оренди на власність) 

59. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.04.2018                                     

№ 1629 (Центральноукраїнське вище професійне училище                                                                  

імені Миколи Федоровського) 

60. Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2017 р. № 1355 

(Зосімова, гараж) 

 

СЛУХАЛИ: 
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Шамардіна О.С., голову комісії, щодо формування порядку денного 

засідання постійної комісії Міської ради міста Кропивницького з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

Шамардін О.С., який ознайомив членів комісії з переліком питань, 

запропонованих на розгляд постійної комісії відповідно до листа управління 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

комісії Міської ради міста Кропивницького від 29.05.2018 № 599 (58 питань), 

та вніс пропозицію даний перелік питань взяти за основу. 

 

Владов Р.П., який запропонував включити до порядку денного засідання 

постійної комісії питання ‟Про внесення змін до рішення міської ради від 

14.06.2016 № 438” (‟Про затвердження земельної ділянки по вул. Шевченка 

(біля будинку № 15), право власності на яку набувається на аукціоні”).  

 

Ксеніч В.М., який ознайомив присутніх з листом управління 

капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького від 29.05.2018 

№ 323 щодо розгляду постійною комісією питання ‟Про внесення змін до 

рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року № 85 ‟Про 

затвердження Програми капітального будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту об’єктів комунального господарства і соціально-

культурного призначення міста Кропивницького на 2016 – 2018 роки”, проект 

рішення № 1876. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1) Взяти за основу проект порядку денного засідання постійної комісії 

Міської ради міста Кропивницького з питань архітектури, будівництва, 

реклами, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища відповідно до листа управління земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища Міської ради міста 

Кропивницького від 29.05.2018 № 599 (58 питань). 

 

Результати голосування: 

‟за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

2) Включити до проекту порядку денного засідання постійної комісії 

Міської ради міста Кропивницького з питань архітектури, будівництва, 

реклами, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 



10 

 

 

природного середовища питання ‟Про внесення змін до рішення міської ради                              

від 14.06.2016 № 438” (додається).  

 

Результати голосування: 

‟за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

3) Включити до проекту порядку денного засідання постійної комісії 

Міської ради міста Кропивницького з питань архітектури, будівництва, 

реклами, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища питання ‟Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року № 85 ‟Про затвердження 

Програми капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту 

об’єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення 

міста Кропивницького на 2016 – 2018 роки”, проект рішення № 1876, 

відповідно до листа управління капітального будівництва Міської ради міста 

Кропивницького від 29.05.2018 № 323. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

4). Затвердити порядок денний засідання постійної комісії Міської ради 

міста Кропивницького з питань архітектури, будівництва, реклами, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища в цілому з доповненнями. 

 

Результати голосування: 

‟за” –  6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

До роботи постійної комісії долучився член комісії Бєлов В.В. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Мартинову І.В., яка надала інформацію стосовно звернення                                             

ПП ‟Кіровоград АЗС 4” щодо внесення змін до містобудівної документації 

‟План зонування території міста Кіровограда”, затвердженої рішенням міської 

ради від 17 вересня 2013 року № 2456 (ділянка по вул. Короленка). 

 

В обговоренні питання взяли участь всі присутні члени комісії.  
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Члени комісії Деркаченко Ю.О., Бєлов В.В. залишили засідання постійної 

комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Відкласти розгляд звернення ПП ‟Кіровоград АЗС 4” щодо внесення 

змін до містобудівної документації ‟План зонування території міста 

Кіровограда”, затвердженої рішенням міської ради від 17 вересня 2013 року          

№ 2456 (ділянка по вул. Короленка). Управлінню містобудування та 

архітектури спільно з управлінням земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища Міської ради міста Кропивницького 

надати на розгляд постійної комісії повний комплект документів щодо 

вищезазначеної земельної ділянки. 

 

Результати голосування: 

“за” – 4, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1. 

Рішення прийнято. 

 

Члени комісії Деркаченко Ю.О., Бєлов В.В. долучилися до роботи 

постійної комісії. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

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

ради ‟Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок між пров. Курінним та СТ ‟Аграрник”                     

(Цюпа, 16 п., 15 заявн.) 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 між 

пров. Курінним та СТ ‟Аграрник”. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

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

ради ‟Про передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО”                     

(Шмалько, 7 п., 5 заявн.) 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 учасникам АТО”. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

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 всі члени комісії.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Відкласти 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” з метою 

детального вивчення. 

 

Результати голосування: 

“за” – 6, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1. 

Рішення прийнято. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

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

ради ‟Про надання Андріученку В.К. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Ковпака, 4” та 

пояснив його основні положення. 

 

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

Погодити проект рішення міської ради ‟Про надання Андріученку В.К. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по пров. Ковпака, 4”. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

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

ради ‟Про передачу у спільну сумісну власність земельних ділянок 

громадянам” (Шутько, 21 п., 19 діл.) 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”. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

7. СЛУХАЛИ: 

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

ради ‟Про передачу у власність земельних ділянок громадянам” 

(Вихристенко, 26 п., 24 діл.) та пояснив його основні положення. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі присутні члени комісії.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради ‟Про передачу у власність 

земельних ділянок громадянам”. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

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

ради ‟Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам” та 

(Война, 6 п., 4 діл.) пояснив його основні положення. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі присутні члени комісії.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради ‟Про передачу безоплатно у 

власність земельних ділянок громадянам”. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

9. СЛУХАЛИ: 

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

ради ‟Про передачу Аширбековій В.І. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Василя Стуса, 9/24” та пояснив його основні положення. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Аширбекова В.І., яка відповіла на запитання членів комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради ‟Про передачу Аширбековій В.І. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Василя Стуса, 9/24”. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

10. СЛУХАЛИ: 

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

ради ‟Про передачу Шовенку І.О. безоплатно у власність земельної ділянки по 

пров. Філатова (ліворуч через одну ділянку від ділянки з кадастровим                             

№ 3510100000:05:056:0068)” 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 Шовенку І.О. 

безоплатно у власність земельної ділянки по пров. Філатова (ліворуч через 

одну ділянку від ділянки з кадастровим № 3510100000:05:056:0068)”. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

11. СЛУХАЛИ: 

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

ради ‟Про передачу Мунтянову В.С. безоплатно у власність земельної ділянки 

по проїзду Євгена Березняка, 5” та пояснив його основні положення.  

 

В обговоренні питання взяли участь всі присутні члени комісії.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Відкласти розгляд проекту рішення міської ради ‟Про передачу 

Мунтянову В.С. безоплатно у власність земельної ділянки по                                      

проїзду Євгена Березняка, 5” та запросити на засідання постійної комісії 

заявника. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

12. 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 в садових товариствах” 

(Олейніченко, 5 п., 4 діл.) та пояснив його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі присутні члени комісії.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Зняти з порядку денного розгляд проекту рішення міської ради ‟Про 

надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок громадянам в садових товариствах” та запросити на 

засідання постійної комісії заявника. 

Результати голосування: 

‟за” – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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13. СЛУХАЛИ: 

Ксеніча В.М., який пояснив основні положення проекту рішення міської 

ради № 1876 ‟Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 

23 лютого 2016 року № 85 ‟Про затвердження Програми капітального 

будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального 

господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 

2016 – 2018 роки”. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі присутні члени комісії.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Взяти до відома проект рішення міської ради № 1876 ‟Про внесення змін 

до рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року № 85                            

‟Про затвердження Програми капітального будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту об’єктів комунального господарства і соціально-

культурного призначення міста Кропивницького на 2016 – 2018 роки”. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

14. СЛУХАЛИ: 

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

ради ‟Про передачу управлінню капітального будівництва Міської                                             

ради міста Кропивницького у постійне користування земельної ділянки                             

по вул. Героїв України, 26, корп. 1” та пояснив його основні положення 

(розміщення багатоповерхового житлового будинку). 

 

В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії.  

 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Ксеніч В.М., який вніс пропозицію внести зміни до проекту рішення 

міської ради ‟Про передачу управлінню капітального будівництва Міської                                             

ради міста Кропивницького у постійне користування земельної ділянки                             

по вул. Героїв України, 26, корп. 1”, а саме доповнити пункти 1-3 словами 

‟(незавершене будівництво)”. 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 
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Погодити проект рішення міської ради ‟Про передачу управлінню 

капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького у постійне 

користування земельної ділянки по вул. Героїв України, 26, корп. 1” 

з доповненнями, а саме доповнити пункти 1-3 словами ‟(незавершене 

будівництво)”. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 6, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

‟не голосували” ‒ 1. 

Рішення прийнято. 

 

15. СЛУХАЛИ: 

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

ради ‟Про надання Осєтрову В.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Південному (біля 

будинку № 10)” (індивідуальне садівництво) та пояснив його основні 

положення. 

 

В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради ‟Про надання Осєтрову В.О. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  по пров. Південному (біля будинку № 10)”. 

 

Результати голосування: 

“за” – 4, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3. 

Рішення прийнято. 

 

16. СЛУХАЛИ: 

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

ради ‟Про передачу у власність земельних ділянок громадянам в садових 

товариствах” (Слюсаренко, 15 п., 13 діл.) 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 у власність 

земельних ділянок громадянам в садових товариствах”. 

 

Результати голосування: 

“за” – 3, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 4. 

Рішення не прийнято. 

 

17. СЛУХАЛИ: 

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

ради ‟Про передачу Шпунту Є.С. у власність земельної ділянки                                    

по вул. Свободи (біля будинку № 9-а)” та пояснив його основні положення. 

 

В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради ‟Про передачу Шпунту Є.С. у 

власність земельної ділянки по вул. Свободи (біля будинку № 9-а)”. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

18. СЛУХАЛИ: 

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

ради ‟Про надання Марковському К.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Фортечному                        

(біля буд. № 23)” та пояснив його основні положення.  

 

В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Зняти з порядку денного розгляд проекту рішення міської ради ‟Про 

надання Марковському К.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по пров. Фортечному (біля буд. № 23)” та 

винести на розгляд засідання постійної комісії в комплексі з іншими 

аналогічними заявами. 

Результати голосування: 

‟за” – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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19. 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.  

 

ВИСТУПИЛИ:  

Горбатков О.В., який відповів на запитання членів 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” – 6, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1. 

Рішення прийнято. 

 

20. 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.  

 

ВИСТУПИЛИ:  

Автомонова К.Б., яка відповіла на запитання членів комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради ‟Про надання Автомоновій К.Б. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Яновського (біля буд. № 159)”. 

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 Цирульнику М.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 20 років міліції                        

(гаражний кооператив ‟Гірник”)” та пояснив його основні положення.  

 

В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради ‟Про надання Цирульнику М.В. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. 20 років міліції (гаражний кооператив ‟Гірник”)”. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

22. СЛУХАЛИ: 

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

ради ‟Про надання Глумному І.А. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Училищному 

(напроти буд. № 10)” та пояснив його основні положення.  

 

В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Зняти з порядку денного розгляд проекту рішення міської ради ‟Про 

надання Глумному І.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Училищному (напроти буд. № 10)” та 

винести на розгляд постійної комісії після узгодження питання з депутатом   

від відповідного мажоритарного виборчого округу. 
 

Результати голосування: 

‟за” – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

23. СЛУХАЛИ: 

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

ради ‟Про передачу Мартиновій І.В. у власність земельної ділянки                              

по вул. Арсенія Тарковського (між будинками № 16/3 та № 12/4)” та пояснив 

його основні положення.  

 



21 

 

 

В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради ‟Про передачу Мартиновій І.В.                

у власність земельної ділянки по вул. Арсенія Тарковського (між будинками 

№ 16/3 та № 12/4)”. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

24. СЛУХАЛИ: 

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

ради ‟Про передачу Матвеєнку І.А. у власність земельної ділянки                               

по просп. Перемоги (біля будинку № 18)” та пояснив його основні положення.  

 

В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради ‟Про передачу Матвеєнку І.А. у 

власність земельної ділянки по просп. Перемоги (біля будинку № 18)”. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

25. СЛУХАЛИ: 

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

ради ‟Про передачу Великому В.В. безоплатно у власність земельної ділянки 

по пров. Фортечному (між буд. № 23 та № 25)” та пояснив його основні 

положення.  

В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії.  

ВИРІШИЛИ: 

Відкласти розгляд проекту рішення міської ради ‟Про передачу 

Великому В.В. безоплатно у власність земельної ділянки 

по пров. Фортечному (між буд. № 23 та № 25)” та винести на розгляд засідання 

постійної комісії в комплексі з заявами, поданими раніше. 

Результати голосування: 

‟за” – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

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

ради ‟Про передачу Сушку О.О. безоплатно у власність земельної ділянки                                       

по вул. Вокзальній (біля будинку № 1)” та пояснив його основні положення.  

 

В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Відкласти розгляд проекту рішення міської ради ‟Про передачу                      

Сушку О.О. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Вокзальній (біля 

будинку № 1)” та запросити на засідання постійної комісії заявника та 

керівника ОСББ для узгодження. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

27. СЛУХАЛИ: 

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

ради ‟Про передачу Барчан Т.А. безоплатно у власність земельної ділянки по 

вул. Олексія Єгорова (біля буд. № 6)” та пояснив його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради ‟Про передачу Барчан Т.А. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Олексія Єгорова (біля                                 

буд. № 6)”.  

 

Результати голосування: 

‟за” – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

28. СЛУХАЛИ: 

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

ради ‟Про надання ТОВ ‟ВТОРСТАЛЬМЕТ” дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Грузовий Двір, 13” (розміщення 

виробничо-складських приміщень) та пояснив його основні положення. 

 

 

ВИСТУПИЛИ:  
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Бєлов В.В., член комісії, який запропонував внести зміни до проекту 

рішення міської ради ‟Про надання ТОВ ‟ВТОРСТАЛЬМЕТ” дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Грузовий Двір, 13”, а саме 

встановити строк оренди земельної ділянки терміном на 25 років. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради ‟Про надання                                                 

ТОВ ‟ВТОРСТАЛЬМЕТ” дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) по вул. Грузовий Двір, 13” зі змінами, а саме встановити строк 

оренди земельної ділянки терміном на 25 років. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

29. СЛУХАЛИ: 

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

ради ‟Про надання ПрАТ ‟КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок по 

пров. Аджамському, 6-а” (розміщення, будівництво, експлуатація та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії                       

(ПЛ-10 кВ від ПС ‟УПТК” 35/10 кВ ) та пояснив його основні положення. 

 

В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради ‟Про надання                                                                       

ПрАТ ‟КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок по пров. Аджамському, 6-а”. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

Член комісії Деркаченко Ю.О. залишив засідання постійної комісії. 

 

 

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

ради ‟Про надання Джемизі Д.М. дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Вокзальній, 24-є” (розміщення 

торговельного павільйону) та пояснив його основні положення. 

 

В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради ‟Про надання Джемизі Д.М. 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 

вул. Вокзальній, 24-є”. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

31. СЛУХАЛИ: 

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

ради ‟Про надання Джемизі Д.М. дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) по просп. Університетському, 2-б” 

(розміщення торговельного павільйону) та пояснив його основні положення. 

 

В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради ‟Про надання Джемизі Д.М. 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 

просп. Університетському, 2-б”. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

Член комісії Деркаченко Ю.О. долучився до роботи постійної комісії. 
 

Член комісії Гребенчук Ю.Ф. залишив засідання постійної комісії. 

 

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

ради ‟Про надання управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища Міської ради міста Кропивницького 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки по вул. Героїв України” та пояснив його основні положення. 

 

В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради ‟Про надання управлінню 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

Міської ради міста Кропивницького дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки                                                

по вул. Героїв України”. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

33. СЛУХАЛИ: 

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

ради ‟Про надання КЗ ‟МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 2 ІМ. СВЯТОЇ АННИ                                               

М. КРОПИВНИЦЬКОГО” дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки                          

по вул. Ганни Дмитрян, 1” (розміщення комунального закладу ‟МІСЬКА 

ЛІКАРНЯ № 2 ІМ. СВЯТОЇ АННИ М. КРОПИВНИЦЬКОГО”) та пояснив його 

основні положення. 

 

В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради ‟Про надання КЗ ‟МІСЬКА 

ЛІКАРНЯ № 2 ІМ. СВЯТОЇ АННИ М. КРОПИВНИЦЬКОГО” дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки по вул. Ганни Дмитрян, 1”. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

Член комісії Гребенчук Ю.Ф. долучився до роботи постійної комісії. 
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34. СЛУХАЛИ: 

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

ради ‟Про надання Кіровоградському обласному краєзнавчому музею дозволу 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельних ділянок по вул. Кропивницького, 172/42 та                                    

вул. Кропивницького, 174” (будівництво та обслуговування будівель закладів 

культурно-просвітницького обслуговування) та пояснив його основні 

положення. 

 

В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради ‟Про надання Кіровоградському 

обласному краєзнавчому музею дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок по 

вул. Кропивницького, 172/42 та вул. Кропивницького, 174”. 

Результати голосування: 

‟за” – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

35. СЛУХАЛИ: 

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

ради ‟Про надання АВТОМОБІЛЬНІЙ БАЗІ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки по вул. Полтавській, 22-б” (розміщення автомобільної бази) 

та пояснив його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії.  

ВИРІШИЛИ: 

Зняти з розгляду проект рішення міської ради ‟Про надання 

АВТОМОБІЛЬНІЙ БАЗІ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки                               

по вул. Полтавській, 22-б” та запросити на засідання постійної комісії голову 

ліквідаційної комісії. 

Результати голосування: 

‟за” – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

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

ради ‟Про надання ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ                                          

‟ЖБК ‟ІНГУЛ” дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки                                

по вул. Вокзальній, 20, корп. 1” (розміщення житлово-будівельного 

кооперативу ‟Інгул”) та пояснив його основні положення. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Відкласти розгляд проекту рішення міської ради ‟Про надання 

ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ ‟ЖБК ‟ІНГУЛ” дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки по вул. Вокзальній, 20, корп. 1” з метою 

детального вивчення. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

37. СЛУХАЛИ: 

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

ради ‟Про передачу Лазаренко В.А. в оренду земельної ділянки по                                       

вул. Василя Нікітіна, 15-б” (розміщення об’єкту торгівлі) та пояснив його 

основні положення. 

 

В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Відкласти розгляд проекту рішення міської ради ‟Про передачу 

Лазаренко В.А. в оренду земельної ділянки по вул. Василя Нікітіна, 15-б” та 

винести на розгляд постійної комісії після узгодження питання з депутатом від 

відповідного мажоритарного виборчого округу. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

 

 

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

ради ‟Про передачу ЖБК ‟ПОЛІТ” в оренду земельної ділянки по                                       

вул. Юрія Коваленка, 29, корп. 2 в блок секціях № 1,2,3,4 відповідно                          

вісям 1,2,3,4,5 (102 мікрорайон, поз. 3)” (будівництво і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку) та пояснив його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Перенести розгляд проекту рішення міської ради ‟Про передачу                            

ЖБК ‟ПОЛІТ” в оренду земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка, 29,                        

корп. 2 в блок секціях № 1,2,3,4 відповідно вісям 1,2,3,4,5 (102 мікрорайон, 

поз. 3)” на наступне засідання постійної комісії. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

39. СЛУХАЛИ: 

 

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

ради ‟Про передачу Кріпаку Д.В. та Кріпаку С.В. в оренду земельної ділянки 

по вул. Соборній, 40-а” та пояснив його основні положення. (магазин) 

 

В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради ‟Про передачу Кріпаку Д.В. та 

Кріпаку С.В. в оренду земельної ділянки по вул. Соборній, 40-а”. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

 

 

40. СЛУХАЛИ: 
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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” (будівництво 

та обслуговування будівель торгівлі) 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. Космонавта Попова (біля ринку ‟Жемчуг”), право оренди на 

яку набувається на аукціоні”. 

 

Результати голосування: 

‟за” – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

41. СЛУХАЛИ: 

 

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

ради ‟Про затвердження земельної ділянки по вул. Волкова (біля кадастрового 

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

(розміщення автозаправної станції) 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. Волкова (біля кадастрового № 3510100000:41:342:0014), право 

оренди на яку набувається на аукціоні”. 
 

Результати голосування: 

“за” – 5, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

‟не голосували” - 1. 

Рішення прийнято. 

 

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

ради ‟Про внесення змін до рішення міської ради від 14.06.2016 № 438” та 

пояснив його основні положення. 

 

В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії.  

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради ‟Про внесення змін до рішення 

міської ради від 14.06.2016 № 438”. 

Результати голосування: 

‟за” – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

Розгляд питань порядку денного за порядковими                                              

номерами 43-60 перенесено на наступне засідання постійної комісії міської 

ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища. 

 

 

 

Голова комісії         О. Шамардін  

 

 

Секретар комісії         В. Дрига 


