
 

 

 
 

У К Р А Ї Н А 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

ПРОТОКОЛ  №  96 

засідання постійної комісії з питань архітектури,  

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища 
 

 

31 жовтня 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, 

 

 Мездрін В.М. - начальник управління 

містобудування та архітектури - 

начальник відділу планування та 

містобудівного кадастру управління 

містобудування та архітектури  

Міської ради міста Кропивницького, 

головний архітектор міста, 

 

Смаглюк М.О. – начальник  

юридичного управління  

Міської ради міста Кропивницького, 

 

 



2 

 

Яндович Ю.В. – заступник начальника 

Головного управління житлово-

комунального господарства  

Міської ради міста Кропивницького, 
  

Присутні: Ходюкова С.Н. – щодо земельної ділянки 

по вул. Волкова (біля будинку № 24-в), 

 

Біньковському Г.М. - щодо земельної 

ділянки по вул. Курганній (вдовж огорожі 

ПАТ «Радій»), 

 

Кабузенко В.А. – щодо земельної ділянки 

по вул. Преображенській, 26-б, 

 

Дебелий Г.В. – щодо земельної ділянки 

по вул. Шевченка, 54, 

 

Представники засобів масової інформації. 

 

Порядок денний 

 

Питання доповідає начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища  

Міської ради міста Кропивницького Владов Р.П. 

 

1. Про встановлення заборони продажу пива (крім безалкогольного), 

алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами 

господарювання (крім закладів ресторанного господарства) у визначений 

час доби в межах міста Кропивницького 

 

Доповідає: 

 

Смаглюк М.О. – начальник  

юридичного управління  

Міської ради міста Кропивницького 

 

2.  Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 12 липня 2018 року № 1765 «Про затвердження 

Програми розвитку та збереження зелених насаджень у місті 

Кропивницькому на 2018-2021 роки» 

 

Доповідає: 

 

Яндович Ю.В. – заступник начальника 

Головного управління житлово-

комунального господарства  

Міської ради міста Кропивницького 
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Постійне користування (затвердження) 
 

3.  Про затвердження ОКВП «ДНІПРО-КІРОВОГРАД» проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок по вул. Лесі 

Українки, 62-н та вул. Мінській, 114-а (для розміщення об’єктів 

інфраструктури) 
 

Аукціони (дозволи) 
 

4.  Про затвердження земельної ділянки по вул. Волкова 

(біля будинку № 24-в), право оренди на яку набувається на аукціоні 

(для розміщення комп’ютерного залу)  
 

Учасники АТО (приватний сектор, передача) 
 

5.  Про передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО 

(Донченко, 3 п.)  
 

Приватний сектор, передача 
 

6. Про передачу у спільну сумісну власність земельних ділянок 

громадянам (Волох, 13 п.) 

 

7.  Про передачу Шевні С.М. у власність земельної ділянки 

по вул. Казанській, 10  

 

Індивідуальне садівництво (дозволи) 
 

8. Про надання Лірник В.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки біля кадастрового 

№ 3510100000:46:406:0058  
 

Гаражі (дозволи, власність) 
 

9.  Про надання Масляному О. В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Вокзальній (біля 

буд. № 26)  
 

10. Про надання Біньковському Г.М. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Курганній (вдовж огорожі ПАТ «Радій»)  
 

11. Про надання ПрАТ «Кіровоградський «Облсількомунгосп» 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Преображенській, 26-б  
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12. Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«РЕГІОНАЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНО-ПОЛІГРАФІЧНА АГЕНЦІЯ» 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Шевченка, 54 (друкарня) 
 

13. Про надання Ткачук С.І. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по просп. Перемоги 

(біля буд. 12, корп. 4)  

 

Гаражі (передача, власність) 
 

14. Про передачу Тирличу О.Л. безоплатно у власність земельної 

ділянки по просп. Перемоги (біля стадіону школи № 20) (учасник АТО) 

 

15. Про передачу Копилу О.В. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Героїв України (біля будинку 22, корп. 1) (учасник АТО) 

 

Поділ земельної ділянки (затвердження) 
 

16. Про затвердження КП «Теплоенергетик» технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

по вул. Енергетиків, 20 (для розміщення теплоелектроцентралі)  
 

17. Про затвердження ТОВ ВКФ «Спліт» технічної документації 

із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки 

по вул. Євгена Маланюка, 25 (для розміщення виробничої бази)  

 

Оренда (дозволи) 
 

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

документації із землеустрою по вул. Харківській, 1 (розміщення 

господарчих будівель і споруд)  
 

Оренда (передача) 
 

19. Про передачу Кріпаку С.В. в оренду земельної ділянки 

по вул. Вокзальній, 33-б (для розміщення кафе)  
 

20. Про передачу Алієвій С. Є. в оренду земельної ділянки 

по вул. Євгена Маланюка, 9-б (для розміщення та обслуговування 

будівель торгівлі)  
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21. Про передачу ТОВ «СЕРВІС-ЛОГІСТИК» в оренду земельної 

ділянки по вул. Василя Жуковського, 1-а (для розміщення та 

обслуговування виробничих приміщень)  
 

Викуп (дозволи) 
 

22. Про надання дозволу на проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки по вул. Космонавта Попова, 9-є (розміщення 

торговельного павільйону)  
 

23. Про надання Знахаренку О.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (шляхом 

викупу) по вул. Вокзальній, 18-г (розміщення комерційного об’єкту)  

 

Постійне користування (дозволи) 
 

24. Про надання ІНГУЛЬСЬКІЙ ШАХТІ ДЕРЖАВНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «СХІДНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 

КОМБІНАТ» дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) по вул. Гагаріна, 29 (житловий будинок 

з гуртожитком)  
 

Аукціони (дозволи) 
 

25. Про затвердження земельної ділянки на розі вулиць Юрія 

Коваленка та Генерала Жадова, право оренди на яку набувається на 

аукціоні (для розміщення та експлуатації будівель та споруд, 

додаткових транспортних послуг та додаткових операцій) 

  

Аукціони (затвердження) 
 

26. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах) по вул. Соборній (біля магазину «Фуршет») та 

включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні 

торги окремим лотом (для розміщення торговельного приміщення)  
 

27. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах) по вул. Андріївській (біля автостоянки по вул. 

Андріївській, 16-а) та включення до Переліку земельної ділянки, яку 

виставлятимуть на земельні торги окремим лотом (для розміщення 

автомобільної стоянки)  
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Внесення змін 
 

28. Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 26.04.2018 року № 1649 («Про передачу 

ТОВ «НАФТАПРАЙМ» в оренду земельної ділянки по вул. Великій 

Пермській, 72») (зміна орендної ставки)  
 

29. Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 10.10.2017 року № 1151 («Про надання квартирно-

експлуатаційному відділу міста Кропивницького дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою») (заміна площі) 

 

 Додаткові питання 

 

30. Про передачу Голодку О.Д. у власність земельної ділянки по 

вул. Шевченка (біля буд. № 15)  

 

31. Про передачу Хлопенку В.Л. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Шевченка (біля буд. № 50/40)  

 

32. Про надання Головному управлінню Національної поліції в 

Кіровоградській області дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по просп. Університетському  

 

33. Про надання Головному управлінню Національної поліції 

в Кіровоградській області дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Вокзальна, 56  

 

34. Про надання Кравченку А.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Курінному 

(біля будинку № 29)  

 

35. Про надання Яковченко О.С. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка 

(біля буд. № 9)  

 

36. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради 

від 24.02.2011 № 250 («Про поновлення договорів оренди земельних 

ділянок») 
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37. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах) по вул. Космонавта Попова (біля ринку «Жемчуг») та 

включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні 

торги окремим лотом 

 

 

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 денний комісії питання відповідно до листів 

від 29.10.2018 № 1165 (27 питань) управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища Міської ради міста 

Кропивницького, від 24.10.18 № 387 юридичного управління Міської ради 

міста Кропивницького та від 31.10.2018 № 298 Головного управління 

житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького. 

  

ВИСТУПИЛИ: 

 

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

наступні питання (додаються), а саме: 

 

 про передачу Голодку О.Д. у власність земельної ділянки 

по вул. Шевченка (біля буд. № 15);  

 

 про передачу Хлопенку В.Л. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Шевченка (біля буд. № 50/40);  

 

 про надання Головному управлінню Національної поліції 

в Кіровоградській області дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по просп. Університетському; 

 

 про надання Головному управлінню Національної поліції 

в Кіровоградській області дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Вокзальна, 56;  

 

 про надання Кравченку А.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Курінному 

(біля будинку № 29); 
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 про надання Яковченко О.С. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка 

(біля буд. № 9); 

 

про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради 

від 24.02.2011 № 250 («Про поновлення договорів оренди земельних 

ділянок»); 

 

про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних 

торгах) по вул. Космонавта Попова (біля ринку «Жемчуг») та включення до 

Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги 

окремим лотом 

 

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 29.10.2018 

№ 1165 (27 питань) управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища Міської ради міста 

Кропивницького, від 24.10.18 № 387 юридичного управління Міської ради 

міста Кропивницького та від 31.10.2018 № 298 Головного управління 

житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького. 

 

Результати голосування: 

«за» – 7 (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 (додаються), а саме: 

 

 про передачу Голодку О.Д. у власність земельної ділянки 

по вул. Шевченка (біля буд. № 15);  

 

 про передачу Хлопенку В.Л. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Шевченка (біля буд. № 50/40); 
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 про надання Головному управлінню Національної поліції 

в Кіровоградській області дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по просп. Університетському; 

 

 про надання Головному управлінню Національної поліції 

в Кіровоградській області дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Вокзальна, 56;  

 

 про надання Кравченку А.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Курінному 

(біля будинку № 29); 

 

 про надання Яковченко О.С. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка 

(біля буд. № 9); 

 

про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради 

від 24.02.2011 № 250 («Про поновлення договорів оренди земельних 

ділянок»); 

 

про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних 

торгах) по вул. Космонавта Попова (біля ринку «Жемчуг») та включення до 

Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги 

окремим лотом 

 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

4). Затвердити порядок денний засідання постійної комісії Міської 

ради міста Кропивницького з питань архітектури, будівництва, реклами, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища в цілому з доповненнями. 

 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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1. СЛУХАЛИ: 

 

Смаглюк М.О., яка ознайомила членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2298 (доопрацьований) «Про встановлення заборони 

продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних 

напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім закладів 

ресторанного господарства) у визначений час доби в межах міста 

Кропивницького» та пояснила його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

 Погодити проект рішення міської ради № 2298 (доопрацьований) 

«Про встановлення заборони продажу пива (крім безалкогольного), 

алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами 

господарювання (крім закладів ресторанного господарства) у визначений 

час доби в межах міста Кропивницького». 
 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

2. СЛУХАЛИ: 

 

Яндович Ю.В., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2094 (доопрацьований) «Про внесення змін до рішення 

Міської ради міста Кропивницького від 12 липня 2018 року № 1765 

«Про затвердження Програми розвитку та збереження зелених насаджень 

у місті Кропивницькому на 2018-2021 роки» та пояснила його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2094 (доопрацьований) 

«Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького 

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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3. СЛУХАЛИ: 

 

Владова Р.П., який повторно ознайомив членів комісії з пунктом 2 

проекту рішення міської ради «Про затвердження ОКВП «ДНІПРО-

КІРОВОГРАД» проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

по вул. Лесі Українки, 62-н та вул. Мінській, 114-а», а саме: 

«2. Затвердити обласному комунальному виробничому підприємству 

«ДНІПРО-КІРОВОГРАД» проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у постійне користування по вул. Мінській, 114-а (кадастровий 

№ 3510100000:02:009:0213) загальною площею 0,5777 га  

(у тому числі по угіддях: 0,5777 га – землі, які використовуються для 

технічної інфраструктури) для розміщення об’єктів інфраструктури ОКВП 

«ДНІПРО-КІРОВОГРАД» за рахунок земель промисловості, транспорту, 

зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення». 
 

ВИСТУПИЛИ: 
 

Деркаченко Ю.О. надав інформацію комісії щодо вищезазначеного 

питання та вніс пропозицію його погодити. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити пункт 2 проекту рішення міської ради «Про затвердження 

ОКВП «ДНІПРО-КІРОВОГРАД» проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок по вул. Лесі Українки, 62-н та вул. Мінській, 114-а», 

а саме: 

«2. Затвердити обласному комунальному виробничому підприємству 

«ДНІПРО-КІРОВОГРАД» проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у постійне користування по вул. Мінській, 114-а (кадастровий 

№ 3510100000:02:009:0213) загальною площею 0,5777 га (у тому числі 

по угіддях: 0,5777 га – землі, які використовуються для технічної 

інфраструктури) для розміщення об’єктів інфраструктури 

ОКВП «ДНІПРО-КІРОВОГРАД» за рахунок земель промисловості, 

транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення». 
 

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 затвердження земельної ділянки по вул. Волкова (біля 

будинку № 24-в), право оренди на яку набувається на аукціоні» 

(для розміщення комп’ютерного залу) та пояснив його основні 

положення. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Ходюкова С.Н. надала інформацію щодо використання земельної 

ділянки по вул. Волкова (біля будинку № 24-в) відповіла на запитання 

присутніх. 

 

 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. Волкова 

(біля будинку № 24-в), право оренди на яку набувається на аукціоні» 

(для розміщення комп’ютерного залу). 
 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

5. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про передачу у власність земельних ділянок 

учасникам АТО» (Донченко, 3 п.) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу у власність 

земельних ділянок учасникам АТО» (Донченко, 3 п.). 
 

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 передачу у спільну сумісну власність земельних ділянок 

громадянам» (Волох, 13 п.) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу у спільну 

сумісну власність земельних ділянок громадянам» (Волох, 13 п.).  
 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

7. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про передачу Шевні С.М. у власність земельної ділянки по 

вул. Казанській, 10» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу Шевні С.М. 

у власність земельної ділянки по вул. Казанській, 10». 
 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

8. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання Лірник В.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки біля кадастрового 

№ 3510100000:46:406:0058» 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 Лірник В.В. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки біля кадастрового № 3510100000:46:406:0058». 
 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

9. СЛУХАЛИ: 

 

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

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

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Вокзальній (біля буд. № 26)» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Відмовити в наданні Масляному О. В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Вокзальній (біля буд. № 26). 
 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

10. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання Біньковському Г.М. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Курганній (вдовж огорожі ПАТ «Радій»)» та пояснив його основні 

положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Біньковський Г.М. надав відповіді на запитання комісії. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 
 

1. Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про надання 

Біньковському Г.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Курганній 

(вдовж огорожі ПАТ «Радій»)». 

 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища надати на комісію додаткову 

інформацію щодо стану земельної ділянки по вул. Курганній 

(вдовж огорожі ПАТ «Радій»).  

 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

11.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання ПрАТ «Кіровоградський «Облсількомунгосп» 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Преображенській, 26-б» та пояснив його основні 

положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Кабузенко В.А. надав відповіді на запитання комісії. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання 

ПрАТ «Кіровоградський «Облсількомунгосп» дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Преображенській, 26-б». 

 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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12. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«РЕГІОНАЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНО-ПОЛІГРАФІЧНА АГЕНЦІЯ» 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Шевченка, 54» 

(друкарня) та пояснив його основні положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Дебелий Г.В. надав відповіді на запитання комісії. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «РЕГІОНАЛЬНА 

ІНФОРМАЦІЙНО-ПОЛІГРАФІЧНА АГЕНЦІЯ» КІРОВОГРАДСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) по вул. Шевченка, 54». 
 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

13. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання Ткачук С.І. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по просп. Перемоги 

(біля буд. 12, корп. 4)» та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проекту рішення 

міської ради «Про надання Ткачук С.І. дозволу на розроблення проекту 
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землеустрою щодо відведення земельної ділянки по просп. Перемоги 

(біля буд. 12, корп. 4)». 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

14. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про передачу Тирличу О.Л. безоплатно у власність 

земельної ділянки по просп. Перемоги (біля стадіону школи № 20)» 

(учасник АТО) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу Тирличу О.Л. 

безоплатно у власність земельної ділянки по просп. Перемоги 

(біля стадіону школи № 20)» (учасник АТО).  
 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

15. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про передачу Копилу О.В. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Героїв України (біля будинку 22, корп. 1)» (учасник АТО) 

та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

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

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Героїв України 

(біля будинку 22, корп. 1)» (учасник АТО). 
 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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16. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про затвердження КП «Теплоенергетик» технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

по вул. Енергетиків, 20» (для розміщення теплоелектроцентралі) та 

пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про затвердження 

КП «Теплоенергетик» технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки по вул. Енергетиків, 20» (для розміщення 

теплоелектроцентралі). 
 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

17. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про затвердження ТОВ ВКФ «Спліт» технічної документації 

із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки 

по вул. Євгена Маланюка, 25» (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 ТОВ ВКФ 

«Спліт» технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 

земельної ділянки по вул. Євгена Маланюка, 25» (для розміщення 

виробничої бази).  
 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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18.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання Коваль Л.М. дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою по вул. Харківській, 1» (розміщення 

господарчих будівель і споруд) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

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

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

по вул. Харківській, 1» (розміщення господарчих будівель і споруд). 
 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

19.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про передачу Кріпаку С.В. в оренду земельної ділянки 

по вул. Вокзальній, 33-б» (для розміщення кафе) та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу Кріпаку С.В. 

в оренду земельної ділянки по вул. Вокзальній, 33-б» 

(для розміщення кафе).  
 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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20.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про передачу Алієвій С.Є. в оренду земельної ділянки 

по вул. Євгена Маланюка, 9-б» (для розміщення та обслуговування 

будівель торгівлі) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу Алієвій С.Є. 

в оренду земельної ділянки по вул. Євгена Маланюка, 9-б» 

(для розміщення та обслуговування будівель торгівлі). 
 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

21.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про передачу ТОВ «СЕРВІС-ЛОГІСТИК» в оренду 

земельної ділянки по вул. Василя Жуковського, 1-а» (для розміщення та 

обслуговування виробничих приміщень) та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

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

ЛОГІСТИК» в оренду земельної ділянки по вул. Василя Жуковського, 1-а» 

(для розміщення та обслуговування виробничих приміщень). 
 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

*** 

 Деркаченко Ю.О. залишив роботу комісії. 

*** 
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22.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання дозволу на проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки по вул. Космонавта Попова, 9-є» (розміщення 

торговельного павільйону) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання дозволу  

на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по вул. Космонавта Попова, 9-є» (розміщення торговельного павільйону).   
 

Результати голосування: 

«утримались» – 6, 

Рішення не прийнято. 

 

23. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання Знахаренку О.М. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

(шляхом викупу) по вул. Вокзальній, 18-г» (розміщення комерційного 

об’єкту) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання 

Знахаренку О.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність (шляхом викупу) 

по вул. Вокзальній, 18-г» (розміщення комерційного об’єкту). 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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*** 

 Деркаченко Ю.О. долучився комісії. 

*** 

 

24. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання ІНГУЛЬСЬКІЙ ШАХТІ ДЕРЖАВНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «СХІДНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 

КОМБІНАТ» дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) по вул. Гагаріна, 29» (житловий будинок 

з гуртожитком) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання ІНГУЛЬСЬКІЙ 

ШАХТІ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СХІДНИЙ ГІРНИЧО-

ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Гагаріна, 29 (житловий 

будинок з гуртожитком).  
 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

25. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про затвердження земельної ділянки на розі вулиць Юрія 

Коваленка та Генерала Жадова, право оренди на яку набувається на 

аукціоні» (для розміщення та експлуатації будівель та споруд, 

додаткових транспортних послуг та додаткових операцій) 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 на розі вулиць Юрія Коваленка та Генерала Жадова, право оренди 

на яку набувається на аукціоні» (для розміщення та експлуатації 

будівель та споруд, додаткових транспортних послуг та додаткових 

операцій).  
 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

26. 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. Соборній (біля магазину «Фуршет») 

та включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на 

земельні торги окремим лотом» (для розміщення торговельного 

приміщення) 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. Соборній 

(біля магазину «Фуршет») та включення до Переліку земельної ділянки, 

яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом» (для розміщення 

торговельного приміщення).  
 

Результати голосування: 

«за» – 6, 

«утримались» – 1, 

Рішення прийнято. 
 

27. 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. Андріївській (біля автостоянки 
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по вул. Андріївській, 16-а) та включення до Переліку земельної ділянки, 

яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом» (для розміщення 

автомобільної стоянки) 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 проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах) по вул. Андріївській (біля автостоянки 

по вул. Андріївській, 16-а) та включення до Переліку земельної ділянки, 

яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом» (для розміщення 

автомобільної стоянки). 

 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

28. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 26.04.2018 року № 1649» («Про передачу 

ТОВ «НАФТАПРАЙМ» в оренду земельної ділянки по вул. Великій 

Пермській, 72») (зміна орендної ставки). 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Відмовити у внесенні змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 26.04.2018 року № 1649» («Про передачу 

ТОВ «НАФТАПРАЙМ» в оренду земельної ділянки по вул. Великій 

Пермській, 72»). 

 

Залишити без змін рішення Міської ради міста Кропивницького 

від 26.04.2018 року № 1649 «Про передачу ТОВ «НАФТАПРАЙМ» 

в оренду земельної ділянки по вул. Великій Пермській, 72». 
 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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29. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 10.10.2017 року № 1151» («Про надання квартирно-

експлуатаційному відділу міста Кропивницького дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою») (заміна площі) та пояснив його 

основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення Міської ради міста Кропивницького від 10.10.2017 року № 1151» 

(«Про надання квартирно-експлуатаційному відділу міста 

Кропивницького дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою») (заміна площі). 
 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

30. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про передачу Голодку О.Д. у власність земельної ділянки 

по вул. Шевченка (біля буд. № 15)» та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про передачу 

Голодку О.Д. у власність земельної ділянки по вул. Шевченка 

(біля буд. № 15)». 

 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища запросити на комісію заявника 

Голодка О.Д. щодо земельної ділянки по вул. Шевченка 

(біля буд. № 15). 
 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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31. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про передачу Хлопенку В.Л. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Шевченка (біля буд. № 50/40)» 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 Хлопенку В.Л. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Шевченка (біля буд. № 50/40)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

32. 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 проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по просп. Університетському» 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 проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

просп. Університетському».  
 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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33. 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 проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Вокзальна, 56» 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 проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Вокзальна, 56». 
 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

 

34. СЛУХАЛИ: 

 

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

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

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по пров. Курінному (біля будинку № 29)» та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про надання 

Кравченку А.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Курінному (біля будинку № 29)».  

 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища Міської ради міста 

Кропивницького надати на комісію висновок управління містобудування 

та архітектури Міської ради міста Кропивницького щодо можливості 

оформлення землекористування земельною ділянкою по пров. Курінному 
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(біля будинку № 29). 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

35. СЛУХАЛИ: 

 

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

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

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Юрія 

Коваленка (біля буд. № 9)» та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Яковченко О.С. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Юрія Коваленка (біля буд. № 9)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6, 

«утримались» - 1, 

Рішення прийнято. 
 

36. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради 

від 24.02.2011 № 250» («Про поновлення договорів оренди земельних 

ділянок») та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення Кіровоградської міської ради від 24.02.2011 № 250» 

(«Про поновлення договорів оренди земельних ділянок»). 
 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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37. 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. Космонавта Попова (біля ринку «Жемчуг») та 

включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні 

торги окремим лотом» 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. Космонавта 

Попова (біля ринку «Жемчуг») та включення до Переліку земельної 

ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом». 
 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

 

Голова комісії         О.Шамардін 

 

 

Секретар комісії                   В.Дрига 


