
 

 

 

 

 

 
 

У К Р А Ї Н А 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

ПРОТОКОЛ  №  91 

засідання постійної комісії з питань архітектури,  

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища 
 

 

19 вересня 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., 
 

Відсутні члени комісії:  

Запрошені: Владов Р.П. - начальник  

управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного 

середовища Міської ради міста 

Кропивницького, 
 

Присутні: Пацюк Г.К. – щодо земельної ділянки по 

вул. Андрія Матвієнка (біля буд. № 3); 

Коваленко Т.В. – щодо поділу земельної 

ділянкипо вул. Великій Перспективній, 4; 

Довгополов А.П. – щодо земельної 

ділянки по вул. Є.Тельнова; 

Савченко Г.С. – щодо земельної ділянки 

по вул. Соколовська, 2-б; 

Узлов М.О. – голова правління 

Автогаражному кооперативу «Інгул»; 

Представники засобів масової інформації 

та громадських організацій 
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Порядок денний 

 

Питання доповідає начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища Владов Р.П. 
 

Поновлення 

1.  Про поновлення договорів оренди земельних ділянок 

по м. Кропивницького (Смірнова, 6 п.) 

 

2.  Про поновлення договорів оренди земельних ділянок 

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

 

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

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

Припинення 

4.  Про припинення ПП «Футбольний дім Кіровоградщини» права 

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

(розміщення об’єктів комерційного призначення) 

 

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

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

6.  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 

7.  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) 

 

8.  Про зміну ПАТ «Ельворті» цільового призначення земельної 

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

для розміщення музейних закладів)  
 

9. 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 

10.  Про внесення змін до рішення міської ради від 04.09.2017 

№ 1076 (ДП «ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ І ЕКСПЕРТИЗИ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ») 
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Оренда (передача) 

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

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

Приватний сектор (дозволи, майно) 

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

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по пров. Мурманському, 11  
 

Внесення змін 

13.  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)  

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Робочій (навпроти 

буд. № 17)  
 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Андрія Матвієнка 

(біля буд. № 3) 

 

Поділ земельної ділянки (дозвіл) 

16. 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 (припинення) 

17.  Про припинення ОКП «Бібліотечний колектор» права 

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

(розміщення підприємства) 

 

Гаражі (дозволи, власність) 

18. Про надання Автогаражному кооперативу «Інгул» дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Солдатській 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Балтійській 

 

20. 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. 
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21. Про надання ТОВ «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «УКРАЇНА - ЦЕНТР» 

дозволу на передачу в суборенду земельних ділянок по м. Кропивницькому 

 

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 50 – 59 та інші). 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Владов Р.П., який вніс пропозицію включити до порядку денного 

комісії наступні питання, а саме: 

про надання ТОВ «ВЛАДЕН-В.Р.» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  по вул. Варшавській, 98;  

про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок учасникам АТО (Штанько, 3п); 

про затвердження земельної ділянки по вул. Куроп’ятникова (біля 

магазину АТБ), право оренди на яку набувається на аукціоні. 

 

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 50 – 59                 

та інші). 

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 надання ТОВ «ВЛАДЕН-В.Р.» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  по вул. Варшавській, 98;  

про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок учасникам АТО (Штанько, 3п); 

про затвердження земельної ділянки по вул. Куроп’ятникова (біля 

магазину АТБ), право оренди на яку набувається на аукціоні. 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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1. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про поновлення договорів оренди земельних ділянок 

по м. Кропивницького» (Смірнова, 6 п.) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. Під час 

обговорення питання до роботи комісії долучився Гребенчук Ю.Ф. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про поновлення договорів 

оренди земельних ділянок по м. Кропивницького» (Смірнова, 6 п) зі 

встановленням терміну оренди на 5 років та розміру орендної плати на рівні        

6 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки в рік. 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

2. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про поновлення договорів оренди земельних ділянок 

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

пояснив його основні положення. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

Бєлов В.В., який вніс пропозицію розглядали вищезазначений проект 

рішення міської ради окремо по пунктам. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Взяти за основу проект рішення міської ради «Про поновлення 

договорів оренди земельних ділянок по м. Кропивницького» (МП у формі 

ТОВ «Торгсервіс», 7 п., 4 договора) та розглядати окремо по пунктам. 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

1. Поновити Малому підприємству у формі товариства з обмеженою 

відповідальністю «Торгсервіс» договір оренди землі зі встановленням 

терміну оренди на 10 років та розміру орендної плати на рівні 4 % від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки в рік. 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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2. Поновити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«РИНОК «ПРЕСТИЖ» договір оренди землі зі встановленням терміну 

оренди на 10 років та розміру орендної плати на рівні 6 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки в рік. 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

*** 

Дрига В.В. долучився до роботи комісії. 

*** 

3. Поновити Мирошниченку Олександру Олексійовичу договір оренди 

землі зі встановленням терміну оренди на 10 років та розміру орендної плати 

на рівні 4 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки в рік. 

 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

4. Поновити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«Н.С.К. СІТІ» договір оренди землі зі встановленням терміну оренди                  

на 10 років та розміру орендної плати на рівні 6 % від нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки в рік. 

 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 
 

3. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про поновлення ПП «ЧЕРЕМШИНА-ЛЮКС» договору оренди 

земельної ділянки по пров. Цеховому, 3-а» (виробнича база)  та пояснив його 

основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про поновлення                                

ПП «ЧЕРЕМШИНА-ЛЮКС» договору оренди земельної ділянки                             

по пров. Цеховому, 3-а» (виробнича база) зі встановленням терміну оренди 

на 10 років та розміру орендної плати на рівні 3 % від нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки в рік. 
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Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

4. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про припинення ПП «Футбольний дім Кіровоградщини» права 

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

(розміщення об’єктів комерційного призначення) та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про припинення                                 

ПП «Футбольний дім Кіровоградщини» права користування земельною 

ділянкою по вул. Єгорова (біля стадіону «Зірка»)» (розміщення об’єктів 

комерційного призначення). 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

5. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про припинення Карповій О.В. права користування земельною 

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

його основні положення. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

Дрига В.В., який запропонував залишити діючим договір оренди землі 

на строк його дії. 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Відмовити у припиненні Карповій О.В. права користування земельною 

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

 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

6. СЛУХАЛИ: 

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

ради «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). 
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 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

 

ВИРІШИЛИ: 

Відмовити у припиненні 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). 

 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

7. СЛУХАЛИ: 

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

ради «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). 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «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). 

 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

8. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про зміну ПАТ «Ельворті» цільового призначення земельної ділянки 

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

розміщення музейних закладів). 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про зміну ПАТ «Ельворті» 

цільового призначення земельної ділянки по вул. Ельворті, 2-в» (з для 

розміщення виробничих приміщень на для розміщення музейних закладів). 
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Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

9. СЛУХАЛИ: 

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

ради «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). 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «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). 

 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

10. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 04.09.2017 

№ 1076» (ДП «ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ І ЕКСПЕРТИЗИ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ») та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про внесення змін до рішення 

міської ради від 04.09.2017 № 1076» (ДП «ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР 

СЕРТИФІКАЦІЇ І ЕКСПЕРТИЗИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ»). 

 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

11. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про передачу ПП «УНІСБУД» в оренду земельної ділянки 

по вул. Соколовська, 2-б» (розміщення офісу) та пояснив його основні 

положення. 
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 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії.                

Савченко С.Г. відповів на всі запитання. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу ПП «УНІСБУД»               

в оренду земельної ділянки по вул. Соколовська, 2-б» (розміщення офісу). 

 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

12. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання Ковальській С.Ф. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Мурманському, 11» 

та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 Відтермінувати розгляд проекту рішення міської ради «Про надання 

Ковальській С.Ф. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Мурманському, 11». 

 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

 

13. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 

15.09.2009 № 2560» (Довгополов) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії.   

Довгополов А.П. відповів на всі запитання. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 15.09.2009 № 2560» (Довгополов). 
 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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14. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання Панфілову В.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Робочій (навпроти 

буд. № 17)» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Відтермінувати розгляд проекту міської ради «Про надання               

Панфілову В.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Робочій (навпроти буд. № 17)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

15. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання Пацюк Г.К. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Андрія Матвієнка (біля буд.          

№ 3)»  та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. Пацюк Г.К. 

відповіла на запитання членів комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Пацюк Г.К. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Андрія Матвієнка (біля буд. № 3)». 

 

Результати голосування: 

«за» –7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

16. 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). 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії.           

Коваленко Т.В. відповіла на запитання членів 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. 
 

17. 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 (Олега Ольжича), 44» (розміщення 

підприємства) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

1. Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про припинення 

ОКП «Бібліотечний колектор» права користування земельною ділянкою по 

вул. Гайдара (Олега Ольжича), 44» (розміщення підприємства). 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища Міської ради міста Кропивницького 

запросити на засідання постійної комісії заявників з вищезазначеного 

питання. 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

18.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання Автогаражному кооперативу «Інгул» дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Солдатській» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. Узлов М.О. 

відповів на запитання членів постійної комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про надання 

Автогаражному кооперативу «Інгул» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Солдатській» та 

розглянути під час виїзного засідання комісії. 
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Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

19.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання Гордійчуку І.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Балтійській». 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Гордійчуку І.М. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Балтійській». 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

20.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «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» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «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. 

 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

 

21.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання ТОВ «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «УКРАЇНА - ЦЕНТР» 

дозволу на передачу в суборенду земельних ділянок по м. Кропивницькому» 

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

ВИРІШИЛИ: 

Відкласти розгляд проекту проект рішення міської ради «Про надання 

ТОВ «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «УКРАЇНА - ЦЕНТР» дозволу на передачу в 

суборенду земельних ділянок по м. Кропивницькому». 

 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

22.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок учасникам АТО «(Штанько, 3 п)  та пояснив 

його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради  «Про надання дозволів на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

учасникам АТО «(Штанько, 3 п). 

 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

23. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання ТОВ «ВЛАДЕН-В.Р.» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  по вул. Варшавській, 98»  

та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання                              

ТОВ «ВЛАДЕН-В.Р.» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  по вул. Варшавській, 98». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6; 

«утримався» - 1. 

Рішення прийнято. 
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24.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про затвердження земельної ділянки по вул. Куроп’ятникова (біля 

магазину АТБ), право оренди на яку набувається на аукціоні» та пояснив його 

основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Відкласти розгляд проекту проект рішення міської ради «Про 

затвердження земельної ділянки по вул. Куроп’ятникова (біля магазину АТБ), 

право оренди на яку набувається на аукціоні». 

 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

Голова комісії         О.Шамардін 

 

 

Секретар комісії        В.Дрига 


