
ПРОЕКТ 

                                                           
 

У К Р А Ї Н А 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

ПРОТОКОЛ  №  84 

засідання постійної комісії з питань архітектури,  

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища 
 

 

25 липня 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: 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, 
 

Жарова І.М. – головний спеціаліст 

відділу планування та містобудівного 

кадастру управління містобудування 

та архітектури Міської ради міста 

Кропивницького, 
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Присутні: 

 

Сивиринчук П.С. - щодо земельної 

ділянки по просп. Промисловому, 
 

Таран О.В. – щодо поділу земельної 

ділянки площа Дружби народів, 2, 

 

Представники засобів масової інформації 

та громадських організацій 

 

Порядок денний 

 

 

1.  Про переведення садових (дачних) будинків у садових 

товариствах в м. Кропивницькому у жилі будинки  

 

Доповідає: 

 

Жарова І.М. – головний спеціаліст 

відділу планування та містобудівного 

кадастру управління містобудування 

та архітектури  

 

 

Питання доповідає начальник управління земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища Владов Р.П. 

 

 (Питання не розглянуті 20.06.2018 на засіданні постійної комісії 

міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища)  

 

Поновлення 

 

2.  Про поновлення ФОП Боржакову В.П. договору оренди земельної 

ділянки по вул. Яновського, 108 (магазини) 

 

Припинення права користування 

 

3.  Про припинення ТОВ «УКРАЇНОЧКА» права користування 

земельними ділянками (2 ділянки, розміщення закладів харчування, 

по вул. Кропивницького (біля житл. буд. № 6) 

та просп. Університетському (напроти ЦНТУ) 

 

4.  Про припинення ФОП Куцову А.Г. права користування 

земельною ділянкою (вул. Євгена Тельнова, 1-а, магазин) 
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Внесення змін 

 

5.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради 

від 24.04.2018 № 1620 («Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам») (Селезень А.У. житловий будинок, заміна кадастрового 

номеру, вул. Фортечна, 16) 

 

6.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 

18.12.2013 № 2699 («Про надання Сандул Ю.Л. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Генерала 

Жадова (біля будинку № 23, корп. 3)») (з оренди на власність) 

 

7.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради 

від 15.09.2009 № 2560 («Про затвердження матеріалів вибору та надання 

Довгополову А.П. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по просп. Правди (біля житлового 

будинку № 3, корп. 2)») (виключити термін дії дозволу) 

 

8.  Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 26.04.2018 № 1629 («Про передачу 

ДНЗ «Кіровоградське ВПУ № 4» у постійне користування земельної 

ділянки по вул. Юрія Коваленка, 6/5») (зміна назви) 

 

9.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради 

від 14.06.2016 № 438 («Про затвердження земельної ділянки по вул. 

Шевченка (біля будинку № 15), право власності на яку набувається на 

аукціоні») 

 

НОВІ ПИТАННЯ 

 

Учасники АТО (приватний сектор, дозволи) 

 

10. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок учасникам АТО (Вязовцев, 7 п.)  

 

Учасники АТО (приватний сектор, передача) 

 

11. Про передачу Снєсарю В.І. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Дорошенка (біля буд. № 9) 

 

Приватний сектор (дозволи, вільні) 

 

12. Про надання Кузьменко Д.С. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Народній  
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13. Про надання Степаненку П.І. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на розі вулиць Сергія 

Сєнчева та Родникової 

 

14. Про надання Захарченку О.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки між буд. № 1-а по проїзду 

Євгена Березняка та буд. № 4 по пров. Філатова  

 

Приватний сектор (дозволи, майно) 

 

15. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок громадянам (для будівництва 

житлового будинку та для ведення садівництва) (Таборовець, 8 п.) 

 

16. Про надання Малковій Н.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Завадській, 38 

(повторно) 

 

Приватний сектор (передача, майно) 

 

17. Про передачу у власність земельних ділянок громадянам 

(Гайдай, 39 п.) 

 

18. Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок 

громадянам (Сегеда, 12 п.) 

 

Садівництво (дозволи) 

 

19. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок громадянам в садових товариствах 

(Ворона, 10 п.) 

 

20. Про надання Гриценку Д.С. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Бесарабській 

(біля будинку № 36) (біля приватного житлового будинку)  

 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Симона Петлюри 

(біля будинку № 9-а) (біля приватного житлового будинку)  

 

22. Про надання Маньковському І.С. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по пров. Солдатському (біля будинку № 4) (біля приватного житлового 

будинку)  
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23. Про надання Запорожець Л.Г. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Відбійному 

(біля будинку № 48) (збільшення земельної ділянки)  

 

24. Про надання Кравченку В.А. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Верещагіна, 1  

 

25. Про надання Грачу А.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Глиняній 

(біля будинку № 9) (УБД) 

 

Гаражі (дозволи, власність) 

 

26. Про надання Поліщук А.І. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Шульгиних 

(біля будинку № 12)  

 

27. Про надання Куліковій Т.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по площі Дружби народів 

(у дворі будинку № 6)  

 

28. Про надання Осіпову Ю.Ю. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Ціолковського 

(біля гаражного кооперативу) (учасник бойових дій)  

 

29. Про надання Бродському О.А. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Преображенській, 6-б  

 

30. Про надання Добровольському О.Г. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Можайського (біля буд. № 6) (ветеран праці)  

 

31. Про надання Сипливцю О.С. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Кропивницького 

(біля будинку № 8) (повторно)  

 

Гаражі (передача, власність) 

 

32. Про передачу Нечипоренку В.В. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Гагаріна (біля буд. № 12) (учасник АТО) 
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33. Про передачу Скоку С.Г. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Гагаріна (біля буд. № 12) (учасник АТО)  

 

34. Про передачу Гордовому І.Ю. безоплатно у власність земельну 

ділянку по вул. Арсенія Тарковського (біля будинку № 63)  

 

35. Про передачу Гордовій С.Г. безоплатно у власність земельну 

ділянку по вул. Арсенія Тарковського (біля будинку № 63)  

 

36. Про передачу Великому В.В. у власність земельної ділянки 

по пров. Фортечному (між будинками № 23 та № 25) (повторно)  

 

Аукціони (дозволи) 

 

37. Про затвердження земельної ділянки по вул. Короленка 

(між будинками № 24 та № 26), право власності на яку набувається 

на аукціоні (для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови)  

 

38. Про затвердження земельної ділянки по просп. Промисловому 

(біля АЗС «АНП», напроти АЗС «Shell”), право оренди на яку набувається 

на аукціоні (для розміщення та експлуатації будівель…) 

 

Оренда (дозволи) 

 

39. Про надання ТОВ «СФ ТРЕЙД» дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

по вул. Кавалерійській, 19/26 (для будівництва та обслуговування інших 

будівель громадської забудови)  

 

40. Про надання ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

по м. Кропивницькому (вздовж пров. Сухомлинського, вул. Івана Сірка, 

пров. Курінний) 

 

41. Про надання ТОВ «ЕЛІТ БУД ТЕХНОЛОГІЇ» дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

по вул. Юрія Липи, 2-а (для використання орендного приміщення під 

організацію занять спортом) 
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Оренда (поновлення) 

 

42. Про поновлення ПП «ЧІС» договору оренди земельної ділянки 

на розі вул. Юрія Олефіренка та пров. Училищного (для здійснення 

комерційної діяльності)  

 

Оренда (припинення) 

 

43. Про припинення Замші Н.М. права користування земельною 

ділянкою по пров. Гайдамацькому, 8 (житловий будинок, перехід права 

власності на майно)  

 

44. Про припинення Довбні В.С. права користування земельною 

ділянкою по вул. Покровській, 1/73 (І поверх)  

 

45. Про припинення ФОП Вітряченку Л.Б. права користування 

земельною ділянкою по вул. Волкова (біля будинку № 10, к. 1) 

(у зв’язку зі встановленим дитячим майданчиком на орендованій 

земельній ділянці)  

 

Поділ земельної ділянки (дозволи) 

 

46. Про надання ДЕРЖАВНОМУ ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ 

ЗАКЛАДУ «КІРОВОГРАДСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ» дозволу 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки площа Дружби народів, 2 (розміщення учбового 

комплексу) (повторно)  

 

Оренда (передача) 

 

47.  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) 

 

48.  Про передачу Розгачову Я.О. в оренду земельної ділянки 

по вул. Дворцовій, 33/38 (для розміщення адміністративно-

торговельного комплексу, кафе та топкової (перехід права власності на 

майно) 

 

49.  Про передачу Барбуну О.В. в оренду земельної ділянки 

по вул. Байкальській, 107-а (для розміщення виробничих приміщень) 
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Постійне користування (дозволи) 

 

50.  Про надання Полтавському казенному експериментальному 

протезно-ортопедичному підприємству дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки по проїзду Тінистому, 8 (для розміщення 

Кіровоградської дільниці) 

 

51. Про надання КІРОВОГРАДСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ ЦЕНТРУ 

НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

по вул. Гоголя, 66/50 (для розміщення Центру народної творчості) 

 

52.  Про надання Кропивницькому коледжу харчування та торгівлі 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по вул. Леоніда 

Куценка, 5 (для розміщення Кропивницького коледжу харчування та 

торгівлі) 

 

Постійне користування (припинення) 

 

53.  Про припинення ОКП «Бібліотечний колектор» права 

користування земельною ділянкою по вул. Гайдара, 44 (для розміщення 

підприємства, перехід права власності на нерухоме майно) 

 

Зміна цільового призначення (дозволи) 

 

54.  Про надання Смоляру А.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою шляхом зміни цільового призначення земельної ділянки 

по вул. Героїв України, 32-в (з розміщення автостоянки на розміщення 

комплексу гаражів)  

 

Зміна цільового призначення (затвердження) 

 

55.  Про зміну Усанову В.В. цільового призначення земельної ділянки 

по вул. Вокзальній (біля будинку № 1) (з будівництва житлового будинку 

на будівництво та обслуговування паркінгів та автостоянок) 

 

56.  Про зміну Машковській Т.М. цільового призначення земельної 

ділянки по вул. Вокзальній (біля будинку № 1) (з будівництва житлового 

будинку на будівництво та обслуговування паркінгів та автостоянок) 
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57.  Про зміну Кучмі М.П. цільового призначення земельної ділянки 

по вул. Генерала Жадова (біля хлібного кіоска) (з «для розміщення кіоска 

по очищенню води» на «для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі») 

 

Викуп (дозволи) 

 

58.  Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по вул. Автолюбителів, 1 (Білоус І.Ю. торговельно-

побутовий комплекс з наданням послуг автотранспорту 

та автостоянки) 

 

Продаж земельних ділянок 

 

59.  Про продаж Горгоцу С.Л. земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по вул. Космонавта Попова, 15-в 

(торговельний павільйон) 

 

60.  Про продаж Горгоцу С.Л. земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по вул. Добровольського, 22-в 

(торговельний павільйон) 

 

Внесення змін 

 

61.  Про внесення змін до рішення міської ради від 15.02.2018 

№ 1442 (ТОВ «ЕКОБЕЗПЕКА-К») 

 

62.  Про внесення змін до рішення міської ради від 24.04.2018 

№ 1623 (технічна помилка) 

 

Різне 

 

63.  Питання про зняття з черги на отримання земельної ділянки 

учасника АТО Чайки Є.О. (за зверненням заявника) 
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СЛУХАЛИ: 

 

 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 відповідно до листа 

від 20.07.2018 № 807 (62 пункти) управління земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища та вніс пропозицію 

даний перелік питань взяти за основу. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Владов Р.П. який запропонував не включати до порядку денного 

засідання постійної комісії пункт 8 листа від 20.07.2018 № 807 управління 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, 

в зв’язку з тим, що 12.07.2018 прийнято рішення міської ради 

«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»). 

 

 Дрига В.В. вніс пропозицію зняти з розгляду пункт 2 листа 

від 20.07.2018 № 807 управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища та розглянути після додаткового 

вивчення питання «Про припинення ТОВ «УКРАЇНОЧКА» права 

користування земельними ділянками». 

 

 Дрига В.В. звернув увагу присутніх на потребу доопрацювання 

питання «Про поновлення ПП «ЧІС» договору оренди земельної ділянки 

на розі вул. Юрія Олефіренка та пров. Училищного» (пункт 41 листа 

від 20.07.2018 № 807 управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища).  

 

 Капітонов С.І. запропонував запросити на комісію заявника 

на розгляд питання «Про внесення змін до рішення міської ради 

від 15.02.2018 № 1442» (ТОВ «ЕКОБЕЗПЕКА-К») - (пункт 60 листа 

від 20.07.2018 № 807 управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища). 
 

 Жарова І.М. внесла пропозицію включити до порядку денного комісії 

питання «Про переведення садових (дачних) будинків у садових 

товариствах в м. Кропивницькому у жилі будинки». 
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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 від 20.07.2018 

№ 807 (62 пункти) управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища Міської ради міста 

Кропивницького. 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

*** 

 

 Деркаченко Ю.Ф. долучився до роботи постійної комісії. 

 

*** 

 

2) Не 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 наступні питання листа 

від 20.07.2018 № 807 управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища, а саме:  

 

пункт 2. Про припинення ТОВ «УКРАЇНОЧКА» права користування 

земельними ділянками; 

 

пункт 8. 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»); 

 

пункт 41. Про поновлення ПП «ЧІС» договору оренди земельної 

ділянки на розі вул. Юрія Олефіренка та пров. Училищного.  

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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 3) Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища запросити на комісію 

представника ТОВ «ЕКОБЕЗПЕКА-К» на розгляд питання «Про внесення 

змін до рішення міської ради від 15.02.2018 № 1442» (пункт 60 листа 

від 20.07.2018 № 807 управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища). 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 4) 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 переведення 

садових (дачних) будинків у садових товариствах в м. Кропивницькому 

у жилі будинки». 

 

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 урахуванням пропозицій. 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

 

Жарову І.М, яка ознайомила членів комісії з проектом рішення міської 

ради № 2034 «Про переведення садових (дачних) будинків у садових 

товариствах в м. Кропивницькому у жилі будинки» та пояснила його 

основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

 Погодити проект рішення міської ради № 2034 «Про переведення 

садових (дачних) будинків у садових товариствах в м. Кропивницькому 

у жилі будинки». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

2. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про поновлення ФОП Боржакову В.П. договору оренди 

земельної ділянки по вул. Яновського, 108» (магазини) та пояснив його 

основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проекту рішення 

міської ради «Про поновлення ФОП Боржакову В.П. договору оренди 

земельної ділянки по вул. Яновського, 108» (магазини). 

 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища Міської ради міста 

Кропивницького запросити на комісію заявника ФОП Боржакова В.П. 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

 

3. Питання «Про припинення ТОВ «УКРАЇНОЧКА» права 

користування земельними ділянками» (2 ділянки, розміщення закладів 

харчування, по вул. Кропивницького (біля житл. буд. № 6) 

та просп. Університетському (напроти ЦНТУ) знято з розгляду при 

формуванні порядку денного даної постійної комісії. 
 

4. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про припинення ФОП Куцову А.Г. права користування 

земельною ділянкою» (вул. Євгена Тельнова, 1-а, магазин) та пояснив 
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його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про припинення 

ФОП Куцову А.Г. права користування земельною ділянкою» (вул. Євгена 

Тельнова, 1-а, магазин). 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

5. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради 

від 24.04.2018 № 1620» («Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам») (Селезень А.У. житловий будинок, заміна кадастрового 

номеру, вул. Фортечна, 16) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про внесення змін 

до рішення Кіровоградської міської ради від 24.04.2018 № 1620» 

(«Про передачу у власність земельних ділянок громадянам») 

(Селезень А.У. житловий будинок, заміна кадастрового номеру, 

вул. Фортечна, 16). 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

6. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради 

від 18.12.2013 № 2699» («Про надання Сандул Ю.Л. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Генерала Жадова (біля будинку № 23, корп. 3)») 

(з оренди на власність) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 
 

1. Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про внесення 

змін до рішення Кіровоградської міської ради від 18.12.2013 № 2699» 

(«Про надання Сандул Ю.Л. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Генерала Жадова (біля будинку 

№ 23, корп. 3)») (з оренди на власність).  

 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища надати на постійну комісію чітку 

фотофіксацію земельної ділянки по вул. Генерала Жадова 

(біля будинку № 23, корп. 3). 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

7. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради 

від 15.09.2009 № 2560» («Про затвердження матеріалів вибору 

та надання Довгополову А.П. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по просп. Правди 

(біля житлового будинку № 3, корп. 2)») (виключити термін дії дозволу) 

та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

1. Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про внесення 

змін до рішення Кіровоградської міської ради від 15.09.2009 № 2560» 

(«Про затвердження матеріалів вибору та надання Довгополову А.П. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по просп. Правди (біля житлового будинку № 3, корп. 2)») 

(виключити термін дії дозволу). 
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2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища надати на постійну комісію 

інформацію щодо статусу, стану здоров’я заявника вищезазначеного 

питання. 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

8. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 26.04.2018 № 1629» («Про передачу ДНЗ 

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

вул. Юрія Коваленка, 6/5») (зміна назви) 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 міста Кропивницького від 26.04.2018 № 1629» 

(«Про передачу ДНЗ «Кіровоградське ВПУ № 4» у постійне користування 

земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка, 6/5») (зміна назви). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5, 

«утримались» – 1, 

Рішення прийнято. 
 

9. На сесії Міської ради міста Кропивницького 12.07.2018 прийнято 

рішення № 1748 «Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 14.06.2016 № 438» («Про затвердження земельної ділянки по вул. 

Шевченка (біля будинку № 15), право власності на яку набувається на 

аукціоні»). 
 

10. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок учасникам АТО» (Вязовцев, 7 п.) 
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та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

1. Погодити зі змінами, за виключенням пунктів 2, 3, 4 проект 

рішення міської ради «Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам АТО» 

(Вязовцев, 7 п.), а саме: 

 

«2. Надати Чорному Олександру Сергійовичу дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Балтійській загальною площею 0,1000 га (у тому числі по 

угіддях: 0,1000 га – землі під малоповерховою забудовою) для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови, 

що перебувають у запасі. 

 

3. Надати Гордійчуку Івану Миколайовичу дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Балтійській загальною площею 0,1000 га (у тому числі по 

угіддях: 0,1000 га – землі під малоповерховою забудовою) для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови, 

що перебувають у запасі. 

 

4. Надати Цимі Олександру Володимировичу дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Балтійській загальною площею 0,1000 га (у тому числі по 

угіддях: 0,1000 га – землі під малоповерховою забудовою) для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови, 

що перебувають у запасі.» 

 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища надати на постійну комісію 

додатково вивчити питання щодо зазначених пунктів, зокрема надати згоди 

суміжних землекористувачів. 

 

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 Снєсарю В.І. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Дорошенка (біля буд. № 9)» та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу Снєсарю В.І. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Дорошенка 

(біля буд. № 9)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

12. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання Кузьменко Д.С. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Народній» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Кузьменко Д.С. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Народній». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

13. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання Степаненку П.І. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на розі вулиць 

Сергія Сєнчева та Родникової» та пояснив його основні положення. 
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 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Степаненку П.І. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на розі вулиць Сергія Сєнчева та Родникової». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

14. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання Захарченку О.О. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки між буд. № 1-а 

по проїзду Євгена Березняка та буд. № 4 по пров. Філатова» та пояснив 

його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Захарченку О.О. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки між буд. № 1-а по проїзду Євгена Березняка та буд. № 4 

по пров. Філатова».  
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

15. 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» (для будівництва 

житлового будинку та для ведення садівництва) (Таборовець, 8 п.) 

та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання дозволів на 
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розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

громадянам» (для будівництва житлового будинку та для ведення 

садівництва) (Таборовець, 8 п.). 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

16. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання Малковій Н.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Завадській, 38» 

(повторно) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

 

З метою додаткового вивчення відтермінувати розгляд проекту міської 

ради «Про надання Малковій Н.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Завадській, 38» 

(повторно).  
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

17. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про передачу у власність земельних ділянок громадянам» 

(Гайдай, 39 п.) 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 громадянам» (Гайдай, 39 п.). 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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18.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок 

громадянам» (Сегеда, 12 п.) 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» (Сегеда, 12 п.).  
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

19.  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» 

(Ворона, 10 п.) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання дозволів 

на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

громадянам в садових товариствах» (Ворона, 10 п.).  
 

Результати голосування: 

«за» – 5, 

«утримались» – 1, 

Рішення прийнято. 
 

20.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання Гриценку Д.С. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Бесарабській 

(біля будинку № 36)» (біля приватного житлового будинку) та пояснив 

його основні положення. 
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 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

З метою додаткового вивчення відтермінувати розгляд проекту 

рішення міської ради «Про надання Гриценку Д.С. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Бесарабській (біля будинку № 36)» (біля приватного житлового 

будинку). 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

21.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання Довбні В.А. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Симона Петлюри 

(біля будинку № 9-а)» (біля приватного житлового будинку) та пояснив 

його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Довбні В.А. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Симона Петлюри (біля будинку № 9-а)» (біля приватного 

житлового будинку). 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

22.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання Маньковському І.С. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по пров. Солдатському (біля будинку № 4)» (біля приватного житлового 

будинку) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

З метою додаткового вивчення відтермінувати розгляд проекту 

рішення міської ради «Про надання Маньковському І.С. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по пров. Солдатському (біля будинку № 4)» (біля приватного житлового 

будинку).  
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

23. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання Запорожець Л.Г. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по пров. Відбійному (біля будинку № 48)» (збільшення земельної ділянки) 

та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про надання 

Запорожець Л.Г. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Відбійному (біля будинку № 48)» 

(збільшення земельної ділянки).  
 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища запросити на комісію заявника, 

Запорожець Л.Г., надати фотофіксацію земельної ділянки 

по пров. Відбійному (біля будинку № 48) та згоди сусідніх 

землекористувачів щодо використання зазначеної земельної ділянки. 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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24.  СЛУХАЛИ: 

 

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

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

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проекту рішення 

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

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Верещагіна, 1».  
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

25.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання Грачу А.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Глиняній 

(біля будинку № 9)» (УБД) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

 1. Відправити на доопрацювання управлінню земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища проект рішення міської 

ради «Про надання Грачу А.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Глиняній 

(біля будинку № 9)» (УБД) – надати на комісію інформацію щодо чіткого 

місцерозташування зазначеної земельної ділянки. 
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2. Доручити управлінню містобудування та архітектури Міської ради 

міста Кропивницького надати на комісію обґрунтований висновок 

про передачу у власність земельної ділянки із визначенням обмежень 

її використання по вул. Глиняній (біля будинку № 9). 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

26.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання Поліщук А.І. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Шульгиних 

(біля будинку № 12)» та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Відправити на доопрацювання управлінню земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища проект рішення міської 

ради «Про надання Поліщук А.І. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Шульгиних 

(біля будинку № 12)», а саме: надати на постійну комісію інформацію 

щодо конкретного місцерозташування зазначеної земельної ділянки.  
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

27.  СЛУХАЛИ: 

 

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

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по площі Дружби народів 

(у дворі будинку № 6)» та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проекту рішення 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по площі Дружби народів 

(у дворі будинку № 6)». 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

28.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання Осіпову Ю.Ю. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Ціолковського 

(біля гаражного кооперативу)» (учасник бойових дій) та пояснив його 

основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проекту рішення 

міської ради «Про надання Осіпову Ю.Ю. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Ціолковського 

(біля гаражного кооперативу)» (учасник бойових дій). 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

29.  СЛУХАЛИ: 

 

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

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

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Преображенській, 6-б» 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 Бродському О.А. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Преображенській, 6-б». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5, 

«утримались» – 1. 

Рішення прийнято. 
 

30.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання Добровольському О.Г. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Можайського (біля буд. № 6)» (ветеран праці) та пояснив його 

основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання 

Добровольському О.Г. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Можайського (біля буд. № 6)» 

(ветеран праці).  

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

31.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання Сипливцю О.С. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Кропивницького (біля будинку № 8)» (повторно) 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 Сипливцю О.С. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Кропивницького (біля будинку № 8)» (повторно).  
 

Результати голосування: 

«за» – 4, 

«утримались» - 2, 

Рішення прийнято. 
 

32.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про передачу Нечипоренку В.В. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Гагаріна (біля буд. № 12)» (учасник АТО) 

та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу 

Нечипоренку В.В. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Гагаріна (біля буд. № 12)» (учасник АТО).  
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

33.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про передачу Скоку С.Г. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Гагаріна (біля буд. № 12)» (учасник АТО) та пояснив його 

основні положення. 
 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу Скоку С.Г. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Гагаріна 

(біля буд. № 12)» (учасник АТО). 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

34.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про передачу Гордовому І.Ю. безоплатно у власність 

земельну ділянку по вул. Арсенія Тарковського (біля будинку № 63)» 

та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

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

безоплатно у власність земельну ділянку по вул. Арсенія Тарковського 

(біля будинку № 63)».  
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

35.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про передачу Гордовій С.Г. безоплатно у власність земельну 

ділянку по вул. Арсенія Тарковського (біля будинку № 63)» та пояснив 

його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу Гордовій С.Г. 

безоплатно у власність земельну ділянку по вул. Арсенія Тарковського 

(біля будинку № 63)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

36.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про передачу Великому В.В. у власність земельної ділянки 

по пров. Фортечному (між будинками № 23 та № 25)» (повторно) 

та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу Великому В.В. 

у власність земельної ділянки по пров. Фортечному (між будинками № 23 

та № 25)» (повторно).  
 

Результати голосування: 

«за» – 2, 

«утримались» – 4. 

Рішення не прийнято. 
 

37.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про затвердження земельної ділянки по вул. Короленка (між 

будинками № 24 та № 26), право власності на яку набувається на аукціоні» 

(для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови) та пояснив його основні положення. 
 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про затвердження земельної 

ділянки по вул. Короленка (між будинками № 24 та № 26), право власності 

на яку набувається на аукціоні» (для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови). 

Результати голосування: 

«за» – 4, 

«утримались» – 2. 

Рішення прийнято. 
 

38.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про затвердження земельної ділянки 

по просп. Промисловому (біля АЗС «АНП», напроти АЗС «Shell”), право 

оренди на яку набувається на аукціоні» (для розміщення та експлуатації 

будівель…), пояснив його основні положення та звернув увагу на висновок 

управління містобудування та архітектури Міської ради міста 

Кропивницького щодо можливості оформлення землекористування 

зазначеною земельною ділянкою. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Сивиринчук П.С. (син заявника) відповів на запитання присутніх 

членів комісії. 

 

 Ларін А.С. зазначив, що представник заявника, який відстоює його 

інтереси, повинен мати підтверджуючі документи, завірені належним 

чином. 

 

*** 

 Гребенчук Ю.Ф. та Деркаченко Ю.О. залишили комісію. 

*** 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Відправити на доопрацювання управлінню земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища проект рішення міської 

ради «Про затвердження земельної ділянки по просп. Промисловому (біля 
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АЗС «АНП», напроти АЗС «Shell”), право оренди на яку набувається на 

аукціоні» (заявник має узгодити питання з управлінням містобудування та 

архітектури Міської ради міста Кропивницького).  

Результати голосування: 

«за» – 4, 

Рішення прийнято. 

 

39.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання ТОВ «СФ ТРЕЙД» дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

по вул. Кавалерійській, 19/26» (для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови) та пояснив його основні положення. 
 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

 

*** 

 Деркаченко Ю.О. долучився до роботи комісії. 

*** 
 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання ТОВ 

«СФ ТРЕЙД» дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) по вул. Кавалерійській, 19/26» (для будівництва 

та обслуговування інших будівель громадської забудови).  

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

40.  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 

м. Кропивницькому» (вздовж пров. Сухомлинського, вул. Івана Сірка, 

пров. Курінний) та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 
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Погодити проект рішення міської ради «Про надання ПрАТ 

«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок по м. Кропивницькому» 

(вздовж пров. Сухомлинського, вул. Івана Сірка, пров. Курінний).  

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

*** 

 Гребенчук Ю.Ф. долучився до роботи комісії. 

*** 

41. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання ТОВ «ЕЛІТ БУД ТЕХНОЛОГІЇ» дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

по вул. Юрія Липи, 2-а» (для використання орендного приміщення 

під організацію проведення занять спортом) та пояснив його основні 

положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Відправити на доопрацювання управлінню земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища проект рішення міської 

ради «Про надання ТОВ «ЕЛІТ БУД ТЕХНОЛОГІЇ» дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

по вул. Юрія Липи, 2-а» (надати обґрунтування з посиланням 

на документальні докази, детальну фотофіксацію). 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

42. Питання «Про поновлення ПП «ЧІС» договору оренди земельної 

ділянки на розі вул. Юрія Олефіренка та пров. Училищного» знято 

з розгляду під час формування порядку денного даної комісії.  

 

43.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про припинення Замші Н.М. права користування земельною 

ділянкою по пров. Гайдамацькому, 8» (житловий будинок, перехід права 

власності на майно) та пояснив його основні положення. 
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 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про припинення Замші Н.М. 

права користування земельною ділянкою по пров. Гайдамацькому, 8» 

(житловий будинок, перехід права власності на майно). 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

44. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про припинення Довбні В.С. права користування земельною 

ділянкою по вул. Покровській, 1/73» (І поверх) та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про припинення Довбні В.С. 

права користування земельною ділянкою по вул. Покровській, 1/73» 

(І поверх).  

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

45.  СЛУХАЛИ: 

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

міської ради «Про припинення ФОП Вітряченку Л.Б. права користування 

земельною ділянкою по вул. Волкова (біля будинку № 10, к. 1)» (у зв’язку 

зі встановленим дитячим майданчиком на орендованій земельній 

ділянці) та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про припинення ФОП 

Вітряченку Л.Б. права користування земельною ділянкою по вул. Волкова 

(біля будинку № 10, к. 1)» (у зв’язку зі встановленим дитячим 

майданчиком на орендованій земельній ділянці).  

Результати голосування: 
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«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

46.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання ДЕРЖАВНОМУ ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ 

ЗАКЛАДУ «КІРОВОГРАДСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ» дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки площа Дружби народів, 2» (розміщення учбового комплексу) 

(повторно) та пояснив його основні положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 
 

Таран О.В. відповів на запитання присутніх. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання ДЕРЖАВНОМУ 

ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ «КІРОВОГРАДСЬКИЙ 

БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ» дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площа 

Дружби народів, 2» (розміщення учбового комплексу) (повторно). 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

*** 
 

Питання порядку денного з 47 по 63 пункти даного засідання 

постійної комісії Міської ради міста Кропивницького з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища перенесено 

 

*** 
 

 

 

Голова комісії         О.Шамардін 

 

 

Секретар комісії                   В.Дрига 


