
 
 

У К Р А Ї Н А 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ПРОТОКОЛ  №  90 

засідання постійної комісії з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища 
 

 

12 вересня 2018 року м. Кропивницький 
 
 

Голова комісії Шамардін О.С., 
 

 

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

Бєлов В.В., 

Гребенчук Ю.Ф., 

Деркаченко Ю.О., 

Ларін А.С., 

 
 

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

 

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, 
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Присутні: Ткач Т.В. (проживає по вул. Олени 

Теліги, 89), Верхоломчук В.Ф. (проживає 

по вул. Братиславській) – щодо земельної 

ділянки по вул. Братиславській між 

будинками № 66 та 68, 

 

Пономарчук Л.Г. (за дорученням 

заявника Коваль Л.М.) – щодо земельної 

ділянки по вул. Харківській, 1, 

 

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.  Повторно про звернення громадян про ситуацію, яка склалася 

щодо земельної ділянки по вул. Братиславській, між житловими будинками 

№ 66 та 68  
 

2. Про надання Коваль Л.М. дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою по вул. Харківській, 1  
  

Гаражі (передача, власність) 
 

3.  Про передачу Савчук М.І. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Комарова (біля буд. № 15) (інвалід ВВВ І гр.)  
   

4.  Про передачу Нікітіну В.Л. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Андрія Матвієнка (біля котельні)  
  

5.  Про передачу Нікітіній Т.Ю. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Андрія Матвієнка (біля котельні)  
 

6.  Про передачу Германову Є.В. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Валерія Гончаренка, 5-д  
  

7.  Про передачу Сушку О.О. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Вокзальній (біля будинку № 1)  
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Поділ земельної ділянки (дозвіл) 
 

8.  Про надання Дунаєву П.В. та Гревцеву І.М. дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки по вул. Пашутінській, 69 (розміщення об’єкта торгівлі) 

 

Поділ земельної ділянки (затвердження) 
 

9.  Про затвердження Вітряченку Л.Б. технічної документації 

із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки 

по вул. Миколи Левитського, 18 (для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка)  
 

Постійне користування (дозволи) 
 

10.  Про надання КП «Управління будинками Міської ради міста 

Кропивницького» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Архітектора Паученка, 41/26 

(розміщення адміністративних будівель) 

 

11.  Про надання ДП «ІНТАРАГРО» ТОВ «УКРАПЕКСГРУП» 

дозволу на проведення інвентаризації земель  по вул. Руслана 

Слободянюка (розміщення виробничої бази)  
 

12.  Про надання ЖБК «Агрегатчик» дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Васнєцова, 6 

(розміщення ЖБК)  
 

Постійне користування (передача) 
 

13.  Про затвердження Головному територіальному управлінню 

юстиції у Кіровоградській області проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Преображенській, 47 (для розміщення 

структурних підрозділів Головного територіального управління 

юстиції у Кіровоградській області)  

 

Оренда (дозволи) 
 

14.  Про надання Коваленку С.П. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Січовій 

(для розміщення офісної будівлі)  
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15. Про надання ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Верещагіна (для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та 

теплової енергії)   
 

16. Про надання Богдан А.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Генерала 

Родимцева, 121-а (для розміщення автомобільної бази)  
 

17.  Про надання Новікову М.Є. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Пацаєва, 13 

(для розміщення об’єкту торгівлі)  
 

18.  Про надання Якименко О.В. дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Євгена Тельнова, 2-г 

(магазин)   
 

19.  Про надання ПП «СТ-СЕРВІС» дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Шевченка, 6-а 

(адміністративні приміщення)   
 

20.  Про надання ТОВ «УПК-ЄВРОПЛЮС» дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Аджамській, 13-а (для розміщення та експлуатації АЗС)  
 

Оренда (передача) 
 

21.  Про передачу ТОВ «РІАЛ ІСТЕЙТ» в оренду земельної ділянки 

по вул. Преображенська, 109 (для розміщення торговельного комплексу)  
 

22.  Про передачу ТОВ «ЛАДОК ПЛЮС» в оренду земельної 

ділянки по вул. Ельворті, 5 (для розміщення підприємства)  
 

23.  Про передачу ПП ПВФ «АЦИНУС» в оренду земельної ділянки 

по вул. Велика Перспективна, 60 (для розміщення аптеки)  
 

24.  Про передачу ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» в оренду земельної 

ділянки по вул. Михайлівській (біля будинку № 1) (для розміщення та 

експлуатації інших технічних засобів зв’язку)  
 

25.  Про передачу Баркар С.Б. в оренду земельної ділянки 

по вул. Генерала Жадова, 24-ж (для розміщення аптеки)  
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Аукціони (дозволи) 
 

26. Про затвердження земельної ділянки на розі вулиць Космонавта 

Попова та Юрія Коваленка, право оренди на яку набувається на аукціоні 

(для розміщення торгівельного приміщення)  
 

27.  Про затвердження земельної ділянки по вул. Вокзальній 

(біля будинку № 16, корп. 1), право власності на яку набувається 

на аукціоні (для розміщення комерційного об’єкту)  
 

28.  Про затвердження земельної ділянки по вул. Преображенська 

(біля площі Богдана Хмельницького), право оренди на яку набувається 

на аукціоні (для розміщення об’єкту торгівлі)  
  

29.  Про затвердження земельної ділянки по вул. Пацаєва 

(біля земельної ділянки № 11-в), право власності на яку набувається на 

аукціоні (для розміщення виробничої бази)      

 

Аукціони (затвердження) 
 

30. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах) по вул. Академіка Корольова (біля будинку № 32) 

та включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на 

земельні торги окремим лотом (для будівництва магазину)  
 

31.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах) по вул. Велика Перспективна (біля будинку № 65) 

та включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на 

земельні торги окремим лотом (для будівництва та обслуговування 

будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги)   
 

Аукціони (дозволи) 
 

32. Про затвердження земельної ділянки в районі Аджамського 

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

виробничої бази)  

 

33. Про затвердження земельної ділянки по вул. Короленка 

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

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Луганській, 4-а  
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35.  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)») (гараж, з оренди на власність)  
 

36. Про надання ТОВ «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «УКРАЇНА - ЦЕНТР» 

дозволу на передачу в суборенду земельних ділянок 

по м. Кропивницькому  
 

37. Про надання Гордійчуку І.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Балтійській 

 

38. Про надання Табаловій В.В. дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Великій 

Перспективній, 76/80  
 

Поновлення 

39.  Про поновлення договорів оренди земельних ділянок 

по м. Кропивницького (Смірнова, 6 п.) 
 

40.  Про поновлення договорів оренди земельних ділянок 

по м. Кропивницького (МП у формі ТОВ «Торгсервіс», 7 п., 4 договора) 

 

41.  Про поновлення ПП «ЧЕРЕМШИНА-ЛЮКС» договору оренди 

земельної ділянки по пров. Цеховому, 3-а (виробнича база) 
 

Припинення 
 

42.  Про припинення ПП «Футбольний дім Кіровоградщини» права 

користування земельною ділянкою по вул. Єгорова (біля стадіону «Зірка») 

(розміщення об’єктів комерційного призначення) 

 

43.  Про припинення Карповій О.В. права користування земельною 

ділянкою по вул. Поповича, 7-в (розміщення складу -магазину) 
 

44.  Про припинення ФОП Гринчак В.В., Гололобовій Т.П., 

Кочевіній О.О., Назаровій Р.Л. та Янчуковій Л.В. права користування 

земельною ділянкою по вул. Дворцовій, 22 (розміщення оптики) 

 

Зміна цільового призначення 
 

45.  Про зміну ПАТ «Ельворті» цільового призначення земельної 

ділянки по вул. Ельворті, 2-в (з для розміщення виробничих приміщень 

на для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії) 
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46.  Про зміну ПАТ «Ельворті» цільового призначення земельної 

ділянки по вул. Ельворті, 2-в (з для розміщення виробничих приміщень 

на для розміщення музейних закладів)  
 

47. Про зміну ПАТ «Ельворті» цільового призначення земельної 

ділянки по вул. Євгена Чикаленка, 1 (з для розміщення виробничих 

приміщень на для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих 

підприємств, установ і організацій)   
 

Внесення змін 
 

48.  Про внесення змін до рішення міської ради від 04.09.2017 

№ 1076 (ДП «ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ І ЕКСПЕРТИЗИ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ») 

 

Оренда (припинення) 
 

49.  Про припинення ОКП «Бібліотечний колектор» права 

користування земельною ділянкою по вул. Гайдара (Олега Ольжича), 44 

(розміщення підприємства) 

 

Поділ земельної ділянки (дозвіл) 
 

50. 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) 
 

Оренда (передача) 
 

51.  Про передачу ПП «УНІСБУД» в оренду земельної ділянки 

по вул. Соколовська, 2-б (розміщення офісу) 
 

Приватний сектор (дозволи, майно) 
 

52. Про надання Ковальській С.Ф. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по пров. Мурманському, 11  
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Внесення змін 
 

53.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 

15.09.2009 № 2560 (Довгополов, гараж, виключити термін дії дозволу, 

вул. Є.Тельнова) 
 

Гаражі (дозволи, власність)  
 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Робочій (навпроти 

буд. № 17)  
 

55.  Про надання Пацюк Г.К. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Андрія Матвієнка 

(біля буд. № 3) 

 

 

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 продовжити роботу за порядком денним комісії 

від 05.09.2018 (за порядковими номерами 26 - 73). 

 

ВИСТУПИЛИ: 
 

Владов Р.П. включити до порядку денного комісії 5 питання, а саме: 

 

про затвердження земельної ділянки по вул. Короленка (біля будинку 

№ 40), право оренди на яку набувається на аукціоні; 

 

 про надання Усатюк О.М. дозволу на розроблення проекту 

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

 

 про надання ТОВ «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «УКРАЇНА - ЦЕНТР» 

дозволу на передачу в суборенду земельних ділянок 

по м. Кропивницькому; 

 

про надання Гордійчуку І.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Балтійській; 
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про надання Табаловій В.В. дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Великій 

Перспективній, 76/80. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

1). Продовжити роботу даної комісії відповідно до порядку денного 

засідання постійної комісії міської ради з питань архітектури, будівництва, 

реклами, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища від 05.09.2018 (за порядковими номерами 26 - 73). 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

2). Включити до проекту порядку денного засідання постійної комісії 

Міської ради міста Кропивницького з питань архітектури, будівництва, 

реклами, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища питання «Про затвердження земельної ділянки по 

вул. Короленка (біля будинку № 40), право оренди на яку набувається на 

аукціоні» (додається).  

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

3). Включити до проекту порядку денного засідання постійної комісії 

Міської ради міста Кропивницького з питань архітектури, будівництва, 

реклами, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища питання «Про надання Усатюк О.М. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Луганській, 4-а» (додається). 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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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 надання ТОВ «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ 

«УКРАЇНА - ЦЕНТР» дозволу на передачу в суборенду земельних ділянок 

по м. Кропивницькому» (додається). 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

5). 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 надання Гордійчуку І.М. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Балтійській» (додається). 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

6). 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 надання Табаловій В.В. дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

по вул. Великій Перспективній, 76/80» (додається). 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

7). Затвердити порядок денний засідання постійної комісії Міської 

ради міста Кропивницького з питань архітектури, будівництва, реклами, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища в цілому з доповненнями. 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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1. СЛУХАЛИ: 

 

Шамардіна О.С., який повідомив, що на комісію знову прийшли 

стурбовані мешканці стосовно ситуації, яка склалася щодо земельної 

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

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Владов Р.П. зазначив, що підняте питання перебуває на контролі 

управління земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища Міської ради міста Кропивницького, а саме: 

 

направлено відповідні запити Управлінню Держгеокадастру 

Кіровоградської області щодо встановлення факту самозахвату земельної 

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

Обласному комунальному підприємству «КІРОВОГРАДСЬКЕ ОБЛАСНЕ 

ОБ’ЄДНАНЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ» щодо надання 

інформації про наявність техпаспортів житлових будинків за адресами: 

вул. Олени Теліги, 89 та вул. Пляжна, 90; 

 

отримано інформацію про виконання протокольних доручень 

управлінням державної архітектурно-будівельної інспекції у Міській раді 

міста Кропивницького та спеціалізованої інспекції Міської ради міста 

Кропивницького про ситуацію, яка склалася щодо земельної ділянки по 

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

 

Одночасно, повідомив, що у разі отримання інформації Управління 

Держгеокадастру Кіровоградської області та Обласного комунального 

підприємства «КІРОВОГРАДСЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ’ЄДНАНЕ БЮРО 

ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ» питання стосовно ситуації, яка склалася 

щодо земельної ділянки по вул. Братиславській, між житловими будинками 

№ 66 та 68 буде винесено на розгляд комісії. 

 

 Ткач Т.В. та Верхоломчук В.Ф. відповіли на запитання комісії. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

2. СЛУХАЛИ: 

 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії щодо зауважень 

юридичного управління Міської ради міста Кропивницького стосовно 

питання «Про надання Коваль Л.М. дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою по вул. Харківській, 1». 
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ВИСТУПИЛИ: 
 

 Пономарчук Л.Г. (за дорученням заявника Коваль Л.М.) відповіла на 

запитання присутніх. 

 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

 Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища Міської ради міста 

Кропивницького надати на комісію згоди співвласників земельної ділянки 

по вул. Харківській, 1. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про передачу Савчук М.І. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Комарова (біля буд. № 15)» (інвалід ВВВ І гр.), пояснив 

його основні положення та повідомив про смерть заявника. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про передачу 

Савчук М.І. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Комарова 

(біля буд. № 15)» (інвалід ВВВ І гр.). 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

4. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про передачу Нікітіну В.Л. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Андрія Матвієнка (біля котельні)» 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 Нікітіну В.Л. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Андрія Матвієнка 

(біля котельні)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

5. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про передачу Нікітіній Т.Ю. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Андрія Матвієнка (біля котельні)» та пояснив 

його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу Нікітіній Т.Ю. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Андрія Матвієнка 

(біля котельні)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

6. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про передачу Германову Є.В. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Валерія Гончаренка, 5-д» та пояснив його 

основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу Германову Є.В. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Валерія Гончаренка, 5-д».  

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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7. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про передачу Сушку О.О. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Вокзальній (біля будинку № 1)» та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

1. Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про передачу 

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

(біля будинку № 1)». 
 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища Міської ради міста 

Кропивницького надати на комісію згоди суміжних землекористувачів, які 

межують із земельною ділянкою по вул. Вокзальній (біля будинку № 1). 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

8. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання Дунаєву П.В. та Гревцеву І.М. дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки по вул. Пашутінській, 69» (розміщення об’єкта торгівлі), 

пояснив його основні положення та повідомив, що зазначене питання 

перебуває на розгляді суду.  
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про надання 

Дунаєву П.В. та Гревцеву І.М. дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

по вул. Пашутінській, 69» (розміщення об’єкта торгівлі) 
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2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища Міської ради міста 

Кропивницького надати на комісію копії рішення суду щодо 

вищезазначеного питання. 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

9. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про затвердження Вітряченку Л.Б. технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки по вул. Миколи 

Левитського, 18» (для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 

пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради «Про затвердження 

Вітряченку Л.Б. технічної документації із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельної ділянки по вул. Миколи Левитського, 18» 

(для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка). 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

10.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання КП «Управління будинками Міської ради міста 

Кропивницького» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Архітектора Паученка, 41/26» 

(розміщення адміністративних будівель) 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 КП «Управління 

будинками Міської ради міста Кропивницького» дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Архітектора Паученка, 41/26» (розміщення адміністративних 

будівель). 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

*** 

 Бєлов В.В. залишив засідання комісії. 

*** 

 

11.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання ДП «ІНТАРАГРО» ТОВ «УКРАПЕКСГРУП» 

дозволу на проведення інвентаризації земель  по вул. Руслана 

Слободянюка» (розміщення виробничої бази) та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання ДП 

«ІНТАРАГРО» ТОВ «УКРАПЕКСГРУП» дозволу на проведення 

інвентаризації земель  по вул. Руслана Слободянюка» (розміщення 

виробничої бази). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

 

*** 

 Бєлов В.В. долучився до комісії. 

*** 
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12.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання ЖБК «Агрегатчик» дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Васнєцова, 6» 

(розміщення ЖБК) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання ЖБК 

«Агрегатчик» дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) по вул. Васнєцова, 6» (розміщення ЖБК).  
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

13. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про затвердження Головному територіальному управлінню 

юстиції у Кіровоградській області проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Преображенській, 47» (для розміщення 

структурних підрозділів Головного територіального управління 

юстиції у Кіровоградській області) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про затвердження Головному 

територіальному управлінню юстиції у Кіровоградській області проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Преображенській, 47» (для розміщення структурних підрозділів 

Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській 

області). 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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14. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання Коваленку С.П. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Січовій» 

(для розміщення офісної будівлі) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Коваленку С.П. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Січовій» (для розміщення офісної будівлі).  
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

15.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Верещагіна» (для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та 

теплової енергії) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання 

ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Верещагіна» 

(для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель 

і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії). 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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16.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання Богдан А.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Генерала 

Родимцева, 121-а» (для розміщення автомобільної бази) та пояснив його 

основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Богдан А.О. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Генерала Родимцева, 121-а» (для розміщення 

автомобільної бази).  
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

17.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання Новікову М.Є. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Пацаєва, 13» 

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

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Новікову М.Є. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Пацаєва, 13» (для розміщення об’єкту торгівлі).  
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

18.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання Якименко О.В. дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 



20 

 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Євгена 

Тельнова, 2-г» (магазин) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити зі змінами проект рішення міської ради «Про надання 

Якименко О.В. дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) по вул. Євгена Тельнова, 2-г» (магазин) 

та викласти пункт 1 в наступній редакції, а саме: 

 

«1. Надати Якименко Оксані Вікторівні дозвіл на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в оренду строком на 5 років 

по вул. Євгена Тельнова, 2-г (кадастровий № 3510100000:33:305:0044) 

загальною площею 0,0076 га (у тому числі по угіддях: 0,0076 га – землі під 

громадською забудовою) для розміщення магазину за рахунок земель 

житлової та громадської забудови.» 

 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

19.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання ПП «СТ-СЕРВІС» дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Шевченка, 6-а» 

(адміністративні приміщення) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання 

ПП «СТ-СЕРВІС» дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) по вул. Шевченка, 6-а» (адміністративні 

приміщення).  

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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20.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «ТОВ «УПК-ЄВРОПЛЮС» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Аджамській, 13-а» (для розміщення та експлуатації АЗС) 

та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «ТОВ «УПК-ЄВРОПЛЮС» 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Аджамській, 13-а» (для розміщення 

та експлуатації АЗС). 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

21.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про передачу ТОВ «РІАЛ ІСТЕЙТ» в оренду земельної 

ділянки по вул. Преображенська, 109» (для розміщення торговельного 

комплексу) та пояснив його основні положення. 
 

ВИСТУПИЛИ: 
 

Шамардін О.С. повідомив, що відповідно до статей 1, 9, 14 Закону 

України «Про засади запобігання і протидії корупції» не прийматиме участь 

у голосуванні за вищезазначене питання. 
 

 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. Преображенська, 109» (для розміщення торговельного 

комплексу). 

Результати голосування: 

«за» – 5, 

«не голосували» – 1, 

Рішення прийнято. 
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22.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про передачу ТОВ «ЛАДОК ПЛЮС» в оренду земельної 

ділянки по вул. Ельворті, 5» (для розміщення підприємства) та пояснив 

його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу ТОВ «ЛАДОК 

ПЛЮС» в оренду земельної ділянки по вул. Ельворті, 5» (для розміщення 

підприємства).  
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

23. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про передачу ПП ПВФ «АЦИНУС» в оренду земельної 

ділянки по вул. Велика Перспективна, 60» (для розміщення аптеки) 

та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про передачу 

ПП ПВФ «АЦИНУС» в оренду земельної ділянки по вул. Велика 

Перспективна, 60» (для розміщення аптеки). 

  

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища запросити на комісію заявника 

представника ПП ПВФ «АЦИНУС». 

 

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 передачу ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» в оренду земельної 

ділянки по вул. Михайлівській (біля будинку № 1)» (для розміщення та 

експлуатації інших технічних засобів зв’язку) та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про передачу ПАТ 

«УКРТЕЛЕКОМ» в оренду земельної ділянки по вул. Михайлівській 

(біля будинку № 1)» (для розміщення та експлуатації інших технічних 

засобів зв’язку).  
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

25.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про передачу Баркар С.Б. в оренду земельної ділянки 

по вул. Генерала Жадова, 24-ж» (для розміщення аптеки) 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 передачу Баркар С.Б. в оренду земельної ділянки 

по вул. Генерала Жадова, 24-ж» (для розміщення аптеки).  
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

26.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про затвердження земельної ділянки на розі вулиць 

Космонавта Попова та Юрія Коваленка, право оренди на яку набувається 
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на аукціоні» (для розміщення торгівельного приміщення) та пояснив 

його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про затвердження земельної 

ділянки на розі вулиць Космонавта Попова та Юрія Коваленка, право 

оренди на яку набувається на аукціоні» (для розміщення торгівельного 

приміщення).  
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

27.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про затвердження земельної ділянки по вул. Вокзальній 

(біля будинку № 16, корп. 1), право власності на яку набувається 

на аукціоні» (для розміщення комерційного об’єкту) та пояснив його 

основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про затвердження земельної 

ділянки по вул. Вокзальній (біля будинку № 16, корп. 1), право власності 

на яку набувається на аукціоні» (для розміщення комерційного об’єкту). 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

28.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про затвердження земельної ділянки 

по вул. Преображенська (біля площі Богдана Хмельницького), право 

оренди на яку набувається на аукціоні» (для розміщення об’єкту 

торгівлі) 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. Преображенська (біля площі Богдана Хмельницького), 

право оренди на яку набувається на аукціоні» (для розміщення об’єкту 

торгівлі). 
 

Результати голосування: 

«за» – 4, 

«утримались» – 2, 

Рішення прийнято. 
 

29.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про затвердження земельної ділянки по вул. Пацаєва 

(біля земельної ділянки № 11-в), право власності на яку набувається 

на аукціоні» (для розміщення виробничої бази) та пояснив його основні 

положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про затвердження земельної 

ділянки по вул. Пацаєва (біля земельної ділянки № 11-в), право власності 

на яку набувається на аукціоні» (для розміщення виробничої бази). 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

30.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах) по вул. Академіка Корольова (біля будинку № 32) 

та включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть 

на земельні торги окремим лотом» (для будівництва магазину) 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 проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права 

оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Академіка 

Корольова (біля будинку № 32) та включення до Переліку земельної 

ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом» 

(для будівництва магазину).  

 

Результати голосування: 

«за» – 5, 

«утримались» – 1, 

Рішення прийнято. 
 

31.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах) по вул. Велика Перспективна (біля будинку № 65) 

та включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на 

земельні торги окремим лотом» (для будівництва та обслуговування 

будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги) та пояснив 

його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права 

оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Велика 

Перспективна (біля будинку № 65) та включення до Переліку земельної 

ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом» 

(для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я 

та соціальної допомоги). 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

 

 

 

 



27 

 

32.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про затвердження земельної ділянки в районі Аджамського 

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

виробничої бази) та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про затвердження земельної 

ділянки в районі Аджамського промвузла, право оренди на яку набувається 

на аукціоні» (для розміщення виробничої бази).  
 

Результати голосування: 

«за» – 4, 

«утримались» – 2, 

Рішення прийнято. 
 

33.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про затвердження земельної ділянки по вул. Короленка 

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

та пояснив його основні положення. 
 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про затвердження земельної 

ділянки по вул. Короленка (біля будинку № 40), право оренди на яку 

набувається на аукціоні» 
 

Результати голосування: 

«за» – 4, 

«утримались» – 2, 

Рішення прийнято. 
 

34.  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» 
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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» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

35.  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)»)» (гараж, з оренди на власність) 

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 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)»)». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

*** 
 

Розгляд питань порядку денного за порядковими 

номерами 36 - 55 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 


