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У К Р А Ї Н А 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

ПРОТОКОЛ  №  86 

засідання постійної комісії з питань архітектури,  

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища 
 

08 серпня 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 містобудування 

та архітектури - начальник відділу 

планування та містобудівного кадастру 

управління містобудування та 

архітектури Міської ради міста 

Кропивницького, 

 

Кухаренко В.І., начальник  

Головного управління житлово-

комунального господарства  

Міської ради міста Кропивницького, 
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Присутні: Мосін О.В. - заступник 

міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, 

 

Жабчик Л.Г. – (ОСББ «Перемога-24») 

щодо земельної ділянки  

по просп. Перемоги, 

 

Марченко В.А. - (ЖБК «ПОЛІТ») щодо 

земельної ділянки по вул. Юрія 

Коваленка, 29, корп. 2, 

 

Пальчиков Ю.Н. – щодо земельної 

ділянки по проїзду Тінистому, 8, 

 

Боржаков В.П. - щодо земельної ділянки 

по вул. Яновського, 108, 

 

Петров М.С. - щодо земельної ділянки  

по вул. Великій Перспективній, 4, 

 

Букеєва К.О., Куць Г.Н., Добронос Я.Д., 

Щуров А.Ю., Верхоломчук В.Ф. 

(проживають по вул. Олени Теліги, 89 та 

вул. Пляжна, 90) – щодо земельної 

ділянки по вул. Братиславській між 

будинками № 66 та 68, 

 

Представники засобів масової інформації 

та громадських організацій. 

 

 

Порядок денний 

 

Питання доповідає начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища  

Міської ради міста Кропивницького Владов Р.П. 

 

1.  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) 
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2.  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) 

 

3.  Про внесення змін до рішення міської ради від 12 липня 

2018 року № 1765 «Про затвердження Програми розвитку та збереження 

зелених насаджень у місті Кропивницькому на 2018-2021 роки» 

 

Доповідає: 

 

Кухаренко В.І., начальник  

Головного управління житлово-

комунального господарства 

 

4.  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) 

 

5.  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 

 

6.  Про продаж Мурадову Е.М. земельної ділянки 

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

(кафе) 

 

Додаткові питання 

 

7.  Про затвердження земельної ділянки по вул. Василя Нікітіна 

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

 

8.  Про внесення змін до рішення міської ради від 07.04.2017 № 933 
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Оренда (передача) 

 

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) 

 

Постійне користування (дозволи) 

 

10.  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) 

 

Постійне користування (припинення) 

 

11. Про припинення ОКП «Бібліотечний колектор» права 

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

підприємства, перехід права власності на нерухоме майно) 

 

Поновлення 

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

ділянки по вул. Яновського, 108 (магазини) 

 

Поділ земельної ділянки (дозвіл) 

 

13.  Про надання Кіровоградському кооперативному коледжу 

економіки і права ім. М.П. Сая дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

по вул. Великій Перспективній, 4 (розміщення гуртожитку, постійне 

користування) 

 

14.  Про розгляд ситуації, яка склалася щодо земельної ділянки 

по вул. Братиславській, між житловими будинками № 66 та 68 

 

Питання несені з голосу 

 

15.  Про надання ТОВ «ЕЛІТ БУД ТЕХНОЛОГІЇ» дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Юрія Липи, 2-а 

 

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

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Миру, 8 
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Приватний сектор (дозволи, майно) 

 

17.  Про надання Ковальській С.Ф. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по пров. Мурманському, 11  

 

Учасники АТО (приватний сектор, дозволи) 

 

18. Про надання Білецькому І.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Олега Кошового 

 

Учасники АТО (приватний сектор, передача) 

 

19.  Про передачу Кривошеї К.І. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Карусельній  

 

Приватний сектор (передача) 

 

20. Про передачу у власність земельних ділянок громадянам 

(Дудник, 47 п.) 

 

21. Про передачу у власність земельних ділянок громадянам 

(Губський, 7 п.) 

 

22. Про передачу у спільну сумісну власність земельних ділянок 

громадянам (Лісовенко, 23 п.) 

 

23. Про передачу Шаповалу Ю.Л. безоплатно у власність земельної 

ділянки по пров. Верхньовеселому (між будинками № 2-з та № 2)  

 

24.  Про передачу Балану П.К. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Василя Стуса, 12  

 

Садівництво (дозволи) 

 

25. Про надання Дуднику І.А. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Віктора 

Домонтовича, 6  

 

26. Про надання Савиновій К.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по пров. Першотравневому (біля будинку № 26)  
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27. Про надання Осадчому М.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Братській 

(біля будинку № 16/2)  

 

Індивідуальне садівництво (передача) 

 

28. Про передачу Москальцю В.С. у власність земельної ділянки 

по вул. Луганській (напроти будинку № 14)  

 

29.  Про передачу Хорзєєву О.О. у власність земельної ділянки 

по вул. Куропятникова   

 

30. Про передачу Марусу І.М. у власність земельної ділянки 

по тупику Прирічному (біля будинку № 1)  

 

31.  Про передачу Яровенко Ю.В. у власність земельної ділянки 

по вул. Луганській (біля будинку № 2-в)  

 

32.  Про передачу Мілаю В.М. у власність земельної ділянки 

по вул. Будівельників, 22  

 

Гаражі (дозволи, власність) 

 

33.  Про надання Яблуновському А.Г. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по просп. Перемоги (біля теплопункту) 

 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Шульгиних 

(біля будинку № 12)  

 

35.  Про надання Панфілову В.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Робочій 

(навпроти буд. № 17)  

 

36.  Про надання Брезгалову Л.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Курганній 

(вздовж огорожі ПАТ «Радій»)  

 

37.  Про надання Черепенку М.Г. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Космонавта 

Попова (біля будинку № 24, корп. 1)  
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38.  Про надання Чернишову К.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Арсенія 

Тарковського (у дворі буд. № 10)  

 

39.  Про надання Денисенку А.А. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Арсенія 

Тарковського (у дворі буд. № 14/6)  

 

40.  Про надання Дімрі Анкуш дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Арсенія 

Тарковського (у дворі буд. № 14/6 

 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по Студентському 

бульвару (біля буд. № 12-а)  

 

42.  Про надання Душкній Л.Б. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Олексія Єгорова 

(біля буд. № 13)  

 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Великій 

Перспективній (біля буд. № 16/9)  

 

Гаражі (передача, власність) 

 

44.  Про передачу Кірілову Я.О. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Ю. Коваленка (біля буд. № 13) (учасник АТО)  

 

45.  Про передачу Татарченко В.Ю. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Гоголя, 122 (учасник АТО)  

 

 

46.  Про передачу Поліщук Р.В. безоплатно у власність земельної 

ділянки по просп. Перемоги (біля буд. № 12) (учасник АТО)  

 

47.  Про передачу Гарасимяк П.М. безоплатно у власність земельної 

ділянки по просп. Перемоги (біля буд. № 12) (учасник АТО)  

 

48.  Про передачу Борисенкову В.І. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Космонавта Попова (біля буд. № 13, корп. 2) 

(інвалід ІІ групи війни)) 
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49.  Про передачу Баланюку М.Г. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Академіка Корольова (біля буд. № 32)   

 

50.  Про передачу Луньовій Ю.О. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Космонавта Попова (біля буд. № 11/3) (син інвалід 

дитинства)  

 

51.  Про передачу Цимбалу В.Д. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Арсенія Тарковського (у дворі житлового будинку № 55/77) 

 

52.  Про передачу громадянам безоплатно у власність земельних 

ділянок по просп. Перемоги (біля стадіону школи № 20) (Медведєв, 5 п.) 

 

53.  Про передачу кооперативу власників гаражів «ВІРАЖ» 

безоплатно у власність земельної ділянки по шосе Олександрійському 

(для розміщення та обслуговування гаражного) 

 

Аукціони (дозволи) 

 

54.  Про затвердження земельної ділянки по вул. Волкова 

(біля земельної ділянки з кадастровим № 3510100000:41:356:0075) право 

оренди на яку набувається на аукціоні» (розміщення автозаправної 

станції) 

 

55.  Про затвердження земельної ділянки по вул. Лінія 1-а 

(біля магазину «Карамелька»), право власності на яку набувається на 

аукціоні (для розміщення торгівельного павільйону)  

 

56.  Про затвердження земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева, 

право оренди на яку набувається на аукціоні (розміщення «Розумної 

зупинки») 

 

57.  Про затвердження земельної ділянки по вул. Генерала 

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

на аукціоні» (розміщення об’єкту торгівлі)  

 

58.  Про затвердження земельної ділянки по Генерала Жадова 

(напроти магазину «АТБ-маркет», право оренди на яку набувається 

на аукціоні (для будівництва та обслуговування будівель торгівлі) 

 

59.  Про затвердження земельної ділянки в районі Аджамського 

промвузла, право оренди на яку набувається на аукціоні (для розміщення 

виробничої бази) 
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Аукціони (затвердження) 

 

60.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах) по вул. Єгорова (біля житлового будинку № 75) 

та включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть 

на земельні торги окремим лотом (для розміщення магазину) 

 

Оренда (дозволи) 

 

61.  (питання знято під час формування порядку денного даного  

засідання постійної комісії) Про надання ПрАТ «Кіровоградбудматеріали» 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Смоленській, 2-в (для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості) 

 

Постійне користування (дозволи) 

 

62.  Про надання ДП «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів № 2» 

Державного агентства резерву України дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) по просп. Інженерів, 2 

(розміщення комбінату хлібопродуктів № 2) 

 

63.  Про надання АПЕЛЯЦІЙНОМУ СУДУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Великій Перспективній, 2 (для облаштування 

безперешкодного проїзду до транспортних воріт як службових 

автомобілів суду так і спеціалізованих автомобілів інших служб 

включаючи спеціалізовані автомобілі Національної гвардії України, які 

здійснюють доставку підсудних до приміщення суд) 

 

64.  Про надання АПЕЛЯЦІЙНОМУ СУДУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по вул. Великій 

Перспективній, 2 (для розміщення апеляційного суду) 

 

Оренда (передача) 

 

65.  Про передачу Дзьомі С.В. в оренду земельної ділянки 

по вул. Руслана Слободянюка, 213-б (для розміщення виробничої бази) 
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66.  Про передачу Воронцовій О.С. в оренду земельної ділянки 

по вул. Поповича, 1-к (для розміщення виробничої бази) 

 

67.  Про передачу ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» в оренду 

земельної ділянки на розі вулиць Полярної та Районного бульвару 

(для будівництва розвантажувальної ТП від КТП-152) 

 

Постійне користування (передача) 

 

68.  Про затвердження Державній установі «Кіровоградський 

обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Комарова, 64 (для розміщення комплексу будівель лабораторного 

центру) 

 

69. Про затвердження ОКВП «ДНІПРО-КІРОВОГРАД» проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Генерала 

Родимцева, 83-р (для розміщення об’єктів інфраструктури) 

 

70.  Про затвердження КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОМУ 

ВІДДІЛУ МІСТА КРОПИВНИЦЬКИЙ проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Дворцовій, 2 

(для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил України) 

 

71.  Про затвердження КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОМУ 

ВІДДІЛУ МІСТА КРОПИВНИЦЬКИЙ проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Шевченка, 3-б (для розміщення та 

постійної діяльності Збройних Сил України) 

 

Зміна цільового призначення 

 

72.  Про зміну Гончаренку О.В. цільового призначення земельної 

ділянки по вул. Кропивницького, 167-а (з будівництва та обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд на для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі) 

 

Викуп (дозволи) 

 

73.  Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по вул. Андріївській, 16-а (розміщення автостоянки 

та СТО ) 
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Поновлення 

 

74.  Про поновлення Добрянському І.А. договору оренди земельної 

ділянки по вул. Полтавській, 40 (розміщення закладу освіти) 

 

Внесення змін 

 

75.  Про внесення змін до рішення міської ради від 29.09.2015  

№ 4576 (Дубівка О.О. та Дубівка І.В., гараж, з оренди на власність,  

вул. Соборна, 20-а) 

 

76.  Про внесення змін до рішення міської ради від 30.07.2016  

№ 480 (учасник АТО Яровий Д.В., житловий будинок, заміна 

кадастрового номеру, вул. Героїв АТО, 16) 

 

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

(Підкевич, гараж, заміна оренди на власність, вул. Вокзальна 

(біля буд. №64) 

 

Суборенда (дозволи) 

 

78.  Про надання ТОВ «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «Україна-ЦЕНТР» 

дозволу на передачу в суборенду земельних ділянок 

по м. Кропивницькому (5 ділянок) 

 

 

 

 

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 та запропонував 

включити до порядку денного комісії питання відповідно до листів 

від 07.08.2018 № 877 (всього 74 пункти) управління земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища Міської ради міста 

Кропивницького та від 03.08.2018 № 183-вих Головного управління 

житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького.  
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ВИСТУПИЛИ: 
 

 Гребенчук Ю.Ф. вніс пропозицію не включати до проекту порядку 

денного комісії пункт 45 листа від 07.08.2018 № 877 управління земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища, а саме: 

 

 «Оренда (дозволи) 

45. Про надання ПрАТ «Кіровоградбудматеріали» дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Смоленській, 2-в (для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості)». 
 

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 листів від 07.08.2018 

№ 877 (всього 74 пункти) управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища Міської ради міста 

Кропивницького та від 03.08.2018 № 183-вих Головного управління 

житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького. 

 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

2) Не включати до проекту порядку денного засідання постійної 

комісії Міської ради міста Кропивницького з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища пункт 45 листа від 07.08.2018 

№ 877 управління земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища, а саме: 

 

 «Оренда (дозволи) 

45. Про надання ПрАТ «Кіровоградбудматеріали» дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Смоленській, 2-в (для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості)». 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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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 зі змінами. 

 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «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) та 

пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

 Взяти до відома проект рішення міської ради «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). 
 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

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

*** 

 
2. СЛУХАЛИ: 

 

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 
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кооперативу «Інгул») (повторно) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Взяти до відома проект 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») (повторно). 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

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

*** 

 
3. СЛУХАЛИ: 

 

Кухаренка В.І., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2068 «Про внесення змін до рішення міської ради 

від 12 липня 2018 року № 1765 «Про затвердження Програми розвитку 

та збереження зелених насаджень у місті Кропивницькому 

на 2018-2021 роки», пояснив його основні положення та відповів 

на запитання членів комісії. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Взяти до відома проект рішення міської ради «Про внесення змін 

до рішення міської ради від 12 липня 2018 року № 1765 

«Про затвердження Програми розвитку та збереження зелених насаджень 

у місті Кропивницькому на 2018-2021 роки». 
 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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4. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «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» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «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». 
 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

5. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про затвердження ОКВП «ДНІПРО-КІРОВОГРАД» проекту 

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

(для розміщення об’єктів інфраструктури ОКВП «ДНІПРО-

КІРОВОГРАД») та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про затвердження 

ОКВП «ДНІПРО-КІРОВОГРАД» проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Короленка, 75/1» (для розміщення об’єктів 

інфраструктури ОКВП «ДНІПРО-КІРОВОГРАД»). 
 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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6. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про продаж Мурадову Е.М. земельної ділянки 

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

(кафе) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища звернутися до Управління Держгеокадастру 

Кіровоградської області щодо встановлення факту самозахвату земельної 

ділянки по вул. Євгена Тельнова, 11/31-а, 

 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

7. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про затвердження земельної ділянки по вул. Василя Нікітіна 

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

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 затвердження земельної ділянки по вул. Василя Нікітіна 

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

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

8. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 07.04.2017 

№ 933» 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 07.04.2017 № 933». 
 

Результати голосування: 

«за» – 7 (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)» та пояснив його основні 

положення. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

 

  Марченко В.А. відповів на запитання членів комісії. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

*** 
 Деркаченко Ю.О. залишив засідання комісії. 

*** 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

1. Розглянути в присутності представників керівного складу 

ЖБК «ПОЛІТ» проект 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)». 

 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища запросити на комісію 

представників керівного складу ЖБК «ПОЛІТ» (при собі мати 

підтверджуючі документи). 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

10.  СЛУХАЛИ: 
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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. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

 

  Пальчиков Ю.Н. відповів на запитання членів комісії. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

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

*** 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект 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). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 
11. 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 

повідомив, що заявники відсутні. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

У зв’зку з відсутністю заявника 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). 
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Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

 

12. 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. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

 

  Боржаков В.П. відповів на запитання членів комісії. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

*** 
 Деркаченко Ю.О. та Ларін А.С. повернулися на засідання комісії. 

*** 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити з доповненням «без права забудови» проект рішення міської 

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

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

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

13. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання Кіровоградському кооперативному коледжу 

економіки і права ім. М.П. Сая дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

по вул. Великій Перспективній, 4» (розміщення гуртожитку, постійне 

користування) та пояснив його основні положення. 
 

ВИСТУПИЛИ: 
 

  Петров М.С. відповів на запитання членів комісії. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання 

Кіровоградському кооперативному коледжу економіки і права ім. М.П. Сая 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки по вул. Великій Перспективній, 4» (розміщення 

гуртожитку, постійне користування). 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 
14.  СЛУХАЛИ: 

 

Шамардіна О.С., який повідомив членів комісії про ситуацію, яка 

склалася щодо земельної ділянки по вул. Братиславській, між житловими 

будинками № 66 та 68. 
 

ВИСТУПИЛИ: 
 

 Мосін О.В. надав інформацію про зустріч з мешканцями прилеглих 

житлових будинків до земельної ділянки по вул. Братиславській, між 

житловими будинками № 66 та 68 щодо ситуації, яка склалася 

з забудовниками зазначеної земельної ділянки. 
 

 Букеєва К.О., Куць Г.Н., Добронос Я.Д., Щуров А.Ю. 

та Верхоломчук В.Ф., мешканці, які проживають поряд земельної ділянки 

по вул. Братиславській, між житловими будинками № 66 та 68 відповіли на 

запитання комісії. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища Міської ради міста 

Кропивницького: 

звернутися до Управління Держгеокадастру Кіровоградської області 

щодо встановлення факту самозахвату земельної ділянки 

по вул. Братиславській, між житловими будинками № 66 та 68; 

звернутися до Обласного комунального підприємства 

«КІРОВОГРАДСЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ’ЄДНАНЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ 

ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ» шодо надання інформації про наявність техпаспортів 

житлових будинків за адресами: вул. Олени Теліги, 89 та вул. Пляжна, 90. 
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2. Доручити управлінню державної архітектурно-будівельної інспекції 

у Міській раді міста Кропивницького вивчити ситуацію, яка склалася щодо 

земельної ділянки по вул. Братиславській, між житловими 

будинками № 66 та 68 та надати інформацію на постійну комісію Міської 

ради міста Кропивницького з питань архітектури, будівництва, реклами, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища.  

3. Доручити спеціалізованій інспекції Міської ради міста 

Кропивницького вивчити ситуацію, яка склалася щодо земельної ділянки 

по вул. Братиславській, між житловими будинками № 66 та 68 та надати 

інформацію на постійну комісію Міської ради міста Кропивницького 

з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища. 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

СЛУХАЛИ: 

 

 Бєлова В.В., який запропонував розглянути наступні проекти 

рішень міської ради: 

  

 «Про надання ТОВ «ЕЛІТ БУД ТЕХНОЛОГІЇ» дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Юрія Липи, 2-а»; 
 

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

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

ВИРІШИЛИ: 

Розглянути проекти рішень міської ради: 

«Про надання ТОВ «ЕЛІТ БУД ТЕХНОЛОГІЇ» дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Юрія Липи, 2-а»; 

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

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

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

15. 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 земельної ділянки по 

вул. Юрія Липи, 2-а» 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 

ТОВ «ЕЛІТ БУД ТЕХНОЛОГІЇ» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Юрія Липи, 2-а». 
 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

16. 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» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання ТОВ «КРОНОС-

ЛІДЕР» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Миру, 8».  
 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

*** 
 

Розгляд питань порядку денного за порядковими 

номерами 17-78 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 


