
 

 

                                                               
 

У К Р А Ї Н А 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

ПРОТОКОЛ  №  85 

засідання постійної комісії з питань архітектури,  

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища 
 

 

01 серпня 2018 року м. Кропивницький 
 
 

Голова комісії Шамардін О.С., 
 

 

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

Гребенчук Ю.Ф., 

Деркаченко Ю.О., 

Ларін А.С., 
 

Відсутні члени комісії: Дрига В.В. - секретар 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,  
 

Присутні: Дебелий Г.В. – щодо земельної ділянки 

по вул. Гайдара, 44, 

 

Смоляр А.М. – щодо земельної ділянки 

по вул. Героїв України, 32-в, 

 

Буряк Л.М. - щодо земельної ділянки по 

вул. Павлоградській (біля будинку № 62), 
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Сивиринчук П.С. – щодо земельної 

ділянки по просп. Промисловому (біля 

АЗС «АНП», напроти АЗС «Shell”), 

 

Усанов В.В. – щодо земельної ділянки по 

вул. Вокзальній (біля будинку № 1), 

 

Єременко Л.В. - щодо земельної ділянки 

по вул. Херсонській, 115/6, 

 

Представники засобів масової інформації 

та громадських організацій 

 

Порядок денний 

 

Питання доповідає начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища Владов Р.П. 

 

Постійне користування (припинення) 

 

1.  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) 

 

2.  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) 

 

3.  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) 

 

4.  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) 

 

Садівництво (дозволи) 
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5.  Про надання Буряк Л.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Павлоградській 

(біля будинку № 62)  

 

Аукціони (дозволи) 

 

6.  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 і споруд з 

технічного обслуговування, ремонту автотранспортних засобів, та 

роздрібної торгівлі деталями та приладдям для автотранспортних 

засобів) 

 

Оренда (припинення) 

 

7.  Про припинення Єременко Л.В. та Ковальова Л.В. права 

користування земельною ділянкою по вул. Херсонській, 115/6 

(індивідуальний житловий будинок) 

 

Постійне користування (дозволи) 

 

8.  Про надання ДП «ДЕРЕВООБРОБНИК СЛД» АТЗТ 

«КІРОВОГРАДБУДМАТЕРІАЛИ» дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) по вул. Мурманській, 15-б (розміщення 

Лелеківського полігону залізобетонних виробів) (повторно) 

 

9.  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) 

 

10.  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) 

 

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

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

 

Постійне користування (дозволи) 

12. 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 
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Кіровоградської дільниці) 

 

13. 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) 

 

14. 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  

 

15. 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) 

 

16. 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 

 

17. Про продаж Горгоцу С.Л. земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по вул. Космонавта Попова, 15-в 

(торговельний павільйон) 

 

18. Про продаж Горгоцу С.Л. земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по вул. Добровольського, 22-в 

(торговельний павільйон) 

 

Внесення змін 

 

19. Про внесення змін до рішення міської ради від 15.02.2018 № 

1442 (ТОВ «ЕКОБЕЗПЕКА-К») 

 

20. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.04.2018 № 

1623 (технічна помилка) 

 

Різне 
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21. Питання про зняття з черги на отримання земельної ділянки 

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

 

Приватний сектор (дозволи, вільні) 

 

22. Про надання Усатюк О.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Луганській, 4-а 

 

Гаражі (дозволи, власність) 

 

23. Про надання Духовній Ю.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Великій 

Перспективній (біля буд. № 16/9)  

 

24. Про надання Душкіній Л.Б. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Олексія Єгорова 

(біля буд. № 13)  

 

25. Про надання Синиці П.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по Студентському 

бульвару (біля буд. № 12-а)  

 

Оренда (дозволи) 

 

26. Про надання ТОВ «КРОНОС-ЛІДЕР» дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Миру, 8  

(стоянка автомобілів) 

 

27. 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) (повторно) 

 

Оренда (припинення) 

 

28. Про припинення Поповій Ж.В. права користування земельною 

ділянкою по вул. Героїв України, 24/27, корп. 2 (перукарня) 

 

Оренда (передача) 

 

29. Про передачу ТОВ «Ріал-Істейт» в оренду земельної ділянки 

по вул. Космонавта Попова, 9-г (супермаркет) 
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Оренда (поновлення) 

 

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

ділянки по вул. Яновського, 108 (магазин)  

 

Постійне користування (дозволи) 

 

31.  Про надання ОСББ «Перемога-24» дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки по просп. Перемоги (розміщення будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку) (повторно) 

 

32.  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») (повторно) 

 

33.  Про надання Головному управлінню національної поліції 

в Кіровоградській області дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 

по м. Кропивницькому 

 

Постійне користування, затвердження проектів (державна 

власність) 

 

34.  17. Про затвердження ОКВП «ДНІПРО-КІРОВОГРАД» проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Короленка, 75/1 

(для розміщення об’єктів інфраструктури ОКВП «ДНІПРО-

КІРОВОГРАД») 

 

Продаж земельних ділянок 

 

35.  18. Про продаж Мурадову Е.М. земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по вул. Євгена Тельнова, 11/31-а 

(кафе) 

 

Додаткові питання 

 

36.  Про затвердження земельної ділянки по вул. Василя Нікітіна 

(біля будинку № 23 – в), право оренди на яку набувається на аукціоні 

 

37.  Про внесення змін до рішення міської ради від 07.04.2017 № 933  
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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, запропонував 

продовжити розгляд питань порядку денного попереднього засідання 

комісії та включити 

до порядку денного комісії питання відповідно до листа від 30.07.2017 № 

835 (18 пунктів) управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища Міської ради міста 

Кропивницького.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

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

наступні питання (додаються), а саме: 
 

 про затвердження земельної ділянки по вул. Василя Нікітіна 

(біля будинку № 23 – в), право оренди на яку набувається на аукціоні; 

 

 про внесення змін до рішення міської ради від 07.04.2017 № 933.  

 

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 30.07.2017 

№ 835 (18 пунктів) управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища Міської ради міста 

Кропивницького 

 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 
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Рішення прийнято. 

 

*** 

 До роботи комісії долучився Деркаченко Ю.О. 

*** 

 

 2) 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 (додаються), а саме: 
 

 про затвердження земельної ділянки по вул. Василя Нікітіна 

(біля будинку № 23 – в), право оренди на яку набувається на аукціоні; 

 

 про внесення змін до рішення міської ради від 07.04.2017 № 933.  

Результати голосування: 

«за» – 5 (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» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про припинення ОКП «Бібліотечний колектор» права 

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

підприємства, перехід права власності на нерухоме майно) та пояснив 

його основні положення. 
 

ВИСТУПИЛИ: 
 

Дебелий Г.В. повідомив, що наразі з цього питання працює 

ліквідаційна комісія та надав відповіді на запитання членів комісії. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
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 1. Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про припинення 

ОКП «Бібліотечний колектор» права користування земельною ділянкою 

по вул. Гайдара, 44» (для розміщення підприємства, перехід права 

власності 

на нерухоме майно). 

 

 2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища надати на комісію висновки 

ліквідаційної комісії щодо зазначеного питання. 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

2. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «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) 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 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) 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

3. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «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) та 
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пояснив його основні положення. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Усанов В.В. відповів на запитання присутніх. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «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). 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

4. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «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) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «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). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

5. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання Буряк Л.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Павлоградській 

(біля будинку № 62)» та пояснив його основні положення. 
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ВИСТУПИЛИ: 
 

 Буряк Л.М. надала відповіді на запитання членів комісії. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Буряк Л.М. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

по вул. Павлоградській (біля будинку № 62)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

 

 

6. 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 і споруд з 

технічного обслуговування, ремонту автотранспортних засобів, та 

роздрібної торгівлі деталями та приладдям для автотранспортних 

засобів) та пояснив його основні положення. 
 

ВИСТУПИЛИ: 
 

 Сивиринчук П.С. надав відповіді на запитання членів комісії. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект 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 і споруд з технічного обслуговування, ремонту 

автотранспортних засобів, та роздрібної торгівлі деталями та 

приладдям для автотранспортних засобів).  
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Результати голосування: 

«за» – 4,  

«проти» – 1. 

Рішення прийнято. 
 

7. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про припинення Єременко Л.В. та Ковальова Л.В. права 

користування земельною ділянкою по вул. Херсонській, 115/6» 

(індивідуальний житловий будинок) та пояснив його основні положення. 
 

ВИСТУПИЛИ: 
 

 Єременко Л.В. надала відповіді на запитання членів комісії. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради «Про припинення Єременко 

Л.В. 

та Ковальова Л.В. права користування земельною ділянкою 

по вул. Херсонській, 115/6» (індивідуальний житловий будинок). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

8. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання ДП «ДЕРЕВООБРОБНИК СЛД» АТЗТ 

«КІРОВОГРАДБУДМАТЕРІАЛИ» дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) по вул. Мурманській, 15-б» (розміщення 

Лелеківського полігону залізобетонних виробів) (повторно) та пояснив 

його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
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1. У зв’язку з відсутністю повноважень Міської ради міста 

Кропивницького відмовити в наданні ДП «ДЕРЕВООБРОБНИК СЛД» 

АТЗТ «КІРОВОГРАДБУДМАТЕРІАЛИ» дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) по вул. Мурманській, 15-б. 

 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища запропонувати заявнику 

звернутися з цього приводу 

до Новенської селищної ради. 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

9. СЛУХАЛИ: 

 

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)», пояснив його основні 

положення та повідомив про відсутність заявника. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Відкласти 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)» (розглянути в присутності заявника). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

10. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «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) та пояснив його основні положення. 
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 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу 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). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

11. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про передачу Барбуну О.В. в оренду земельної ділянки 

по вул. Байкальській, 107-а» (для розміщення виробничих приміщень) 

та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 
 

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

в оренду земельної ділянки по вул. Байкальській, 107-а» (для розміщення 

виробничих приміщень). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

12. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «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) 

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 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). 

 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища надати на комісію акт постійного 

користування земельної ділянки по проїзду Тінистому, 8.  

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

13. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «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) 

та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «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). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

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

міської ради «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» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «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».  
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

15. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «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») та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради 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»). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

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

міської ради «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) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «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).  
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

17.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про продаж Горгоцу С.Л. земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по вул. Космонавта Попова, 15-в» 

(торговельний павільйон) 

та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про продаж Горгоцу С.Л. 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення по вул. 

Космонавта Попова, 15-в» (торговельний павільйон).  
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

18.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про продаж Горгоцу С.Л. земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по вул. Добровольського, 22-в» 

(торговельний павільйон) 
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та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про продаж Горгоцу С.Л. 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

по вул. Добровольського, 22-в» (торговельний павільйон).  
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

19.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 15.02.2018 № 

1442» 

(ТОВ «ЕКОБЕЗПЕКА-К») 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 міської ради від 15.02.2018 № 1442» (ТОВ «ЕКОБЕЗПЕКА-

К»). 

 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища запросити на комісію заявника, 

представника 

ТОВ «ЕКОБЕЗПЕКА-К». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

20.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.04.2018 № 

1623» (технічна помилка) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 24.04.2018 № 1623» (технічна помилка). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

21.  СЛУХАЛИ: 

 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії зі зверненням учасника 

АТО Чайки Є.О. про зняття з черги на отримання земельної ділянки. 
  

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

 Задовольнити звернення учасника АТО Чайки Є.О. про зняття з черги 

на отримання земельної ділянки. 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

 

22. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання Усатюк О.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Луганській, 4-а» 

та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Усатюк О.М. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Луганській, 4-а».  
 

Результати голосування: 

«за» – 3,  

«утримались» – 2. 

Рішення не прийнято. 
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23.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання Духовній Ю.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Великій 

Перспективній (біля буд. № 16/9)» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про надання 

Духовній Ю.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Великій Перспективній (біля буд. № 

16/9)».  
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

24.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання Душкіній Л.Б. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Олексія Єгорова 

(біля буд. № 13)» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Душкіній Л.Б. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Олексія Єгорова (біля буд. № 13)».  
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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25.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання Синиці П.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по Студентському 

бульвару 

(біля буд. № 12-а)» та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Синиці П.В. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

по Студентському бульвару (біля буд. № 12-а)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

26.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання ТОВ «КРОНОС-ЛІДЕР» дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Миру, 8» (стоянка автомобілів) 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 надання ТОВ «КРОНОС-ЛІДЕР» дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Миру, 8» (стоянка автомобілів). 
 

 2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища запросити заявника, представника 

ТОВ «КРОНОС-ЛІДЕР» на комісію. 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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27.  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) (повторно) 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 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) (повторно). 
 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища запросити заявника, представника 

ТОВ «ЕЛІТ БУД ТЕХНОЛОГІЇ» на комісію. 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

 

28.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про припинення Поповій Ж.В. права користування 

земельною ділянкою по вул. Героїв України, 24/27, корп. 2» (перукарня) та 

пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про припинення 

Поповій Ж.В. права користування земельною ділянкою по вул. Героїв 

України, 24/27, корп. 2» (перукарня). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

 

29.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про передачу ТОВ «Ріал-Істейт» в оренду земельної ділянки 

по вул. Космонавта Попова, 9-г» (супермаркет) та пояснив його основні 

положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу ТОВ «Ріал-

Істейт» в оренду земельної ділянки по вул. Космонавта Попова, 9-г» 

(супермаркет).  

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

30. 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» (магазин) 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 поновлення 

ФОП Боржакову В.П. договору оренди земельної ділянки 

по вул. Яновського, 108» (магазин). 

 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища запросити заявника, представника 

ФОП Боржакова В.П. на комісію. 

 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

*** 
 

Розгляд питань порядку денного за порядковими 

номерами 31-37 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 

 
 


