
 

                                                           
 

У К Р А Ї Н А 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

ПРОТОКОЛ  №  98 

засідання постійної комісії з питань архітектури,  

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища 
 

 

28 листопада 2018 року м. Кропивницький 
 
 

Голова комісії Шамардін О.С., 
 

 

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

Дрига В.В. - секретар комісії, 

Деркаченко Ю.О., 

Гребенчук Ю.Ф., 

Ларін А.С., 

 
 

Відсутні члени комісії: Бєлов В.В., 
 

 

Запрошені: Владов Р.П. - начальник  

управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного 

середовища Міської ради міста 

Кропивницького, 
 

 Мартинова І.В. - заступник  

начальника управління містобудування та 

архітектури - начальник відділу 

планування та містобудівного кадастру 

управління містобудування та архітектури 

Міської ради міста Кропивницького,  
 

Присутні: Чорний О.Є. - щодо земельної ділянки 

по вул. Куроп’ятникова, 23 
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Порядок денний 

 

Питання доповідає начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища  

Міської ради міста Кропивницького Владов Р.П. 
 

Аукціони (затвердження) 

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

магазину АТБ), право оренди на яку набувається на аукціоні 

 

Гаражі (дозволи, власність) 

2. Про надання Бровку К.Е. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Великій 

Перспективній, 11-м 

 

3.  Про надання Кадацькій Т.П. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на площі Дружби Народів 

(біля буд. № 3) 

 

4.  Про надання Яблонському І.А. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Училищному 

(біля буд. № 6) 

 

5.  Про надання гаражному кооперативу «КАМРІ» дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

просп. Інженерів (2,0312 га) 

 

6.  Про надання гаражному кооперативу «КАМРІ» дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

просп. Інженерів (0,6846 га) 

 

7.  Про надання Хоменку А.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Дворцовій (біля 

буд. № 29) 
 

8.  Про надання Дмитрієнку А.Г. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Полтавській 

(навпроти буд. № 81)  
 

9.  Про надання Тригорлому С.С. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Сергія Сєнчева 

(біля буд. № 55)  
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Гаражі (передача, власність) 

10.  Про передачу Волобоєву І.В. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Олексія Єгорова (біля буд. № 8) (УБД, інвалід ІІ групи) 

 

11.  Про передачу Куряті І.Й. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Преображенській (біля буд. № 6) 

 

12.  Про передачу Бугаєнку В.О. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Академіка Корольова, 3-г 

 

 

13.  Про передачу Сніцар Л.П. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Сергія Сєнчева (біля будинку № 67, корп. 1) 

 

14.  Про передачу громадянам безоплатно у власність земельних 

ділянок по вул. Академіка Корольова, 24-а (Юрченко, 5 п.) 

 

Постійне користування, затвердження проектів  

15.  Про передачу управлінню освіти Міської ради міста 

Кропивницького у постійне користування земельних ділянок по місту 

Кропивницькому (14 п.) 
 

Аукціони (затвердження) 

16.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних 

торгах) по вул. Шевченка (біля будинку № 15) та включення до Переліку 

земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом 

(для розміщення адміністративно-комерційного комплексу)  
 

Викуп (дозвіл) 

17.  Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по вул. Лінія 7-а, 32-а (лазня) 
 

Внесення змін 

18.  Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького 

від 14.07.2015 року № 4304 («Про передачу ТОВ «ЛАСКА-КІРОВОГРАД» в 

оренду земельної ділянки по вул. Валентини Терешкової, 172») (зміна 

площі) 
 

Поновлення 

19.  Про поновлення Константінову Б.П. договору оренди земельної 

ділянки по вул. Преображенській (біля буд. № 6) (розміщення 

індивідуального гаража) 
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Гаражі (дозволи, власність) 

20. Про надання Хмелю О.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Вокзальній 

(біля буд. № 64-а) 

 

Аукціони (дозволи) 

21.  Про затвердження земельної ділянки по вул. Аджамській, право 

оренди на яку набувається на аукціоні (для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості) 

 

22.  Про затвердження земельної ділянки по вул. Родниковій (напроти 

МРЕО), право оренди на яку набувається на аукціоні 

(для розміщення атостоянки) 
 

Продаж земельних ділянок 

23.  Про продаж Олійнику В.В. земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по вул. Преображенській, 5 

(об’єкт торгівлі) 

 

 Оренда (передача) 

24. Про передачу Осадчуку Р.П. в оренду земельної ділянки                          

по вул. Преображенській, 16-с 

 

 Гаражі (дозволи, власність) 

25. Про надання Кузніцовій О.А. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Куроп’ятникова 

(біля буд. № 29) 

 

Постійне користування (дозволи) 

26. Про надання  Кіровоградській обласній організації інвалідів «Союз 

організацій інвалідів України Всеукраїнської організації інвалідів» дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Шевченка, 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, який запропонував 

продовжити розгляд питань порядку денного комісії відповідно до листа 

від 06.11.2018 № 1185 (33 питання) управління земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища Міської ради міста 

Кропивницького. 
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ВИСТУПИЛИ: 
 

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

наступні питання, а саме: 

 

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

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

 

про передачу Осадчуку Р.П. в оренду земельної ділянки  

по вул. Преображенській, 16-с; 

 

про надання Кузніцовій О.А. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Куроп’ятникова 

(біля буд. № 29); 

 

про надання  Кіровоградській обласній організації інвалідів «Союз 

організацій інвалідів України Всеукраїнської організації інвалідів» дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Шевченка, 3. 

 

ВИРІШИЛИ: 
 

1. Продовжити розгляд питань порядку денного засідання постійної 

комісії Міської ради міста Кропивницького з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища відповідно до листа від 06.11.2018 

№ 1185 (33 питання) управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища Міської ради міста 

Кропивницького. 

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 4 питання щодо регулювання земельних відносин 

(додаються).  

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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3. 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. 

 

1. 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.  

Чорний О.Є. відповів на запитання членів комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про затвердження 

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

оренди на яку набувається на аукціоні» та відправити на доопрацювання в 

управління земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища Міської ради міста Кропивницького. 

 

Результати голосування: 

«за» – 5, 

«утримались» - 1. 

Рішення прийнято. 
 

2. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання Бровку К.Е. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Великій 

Перспективній, 11-м». 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

 Погодити проект рішення міської ради «Про надання Бровку К.Е. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Великій Перспективній, 11-м». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 Шамардіна О.С., який проінформував про велику кількість аварійних 

споруд у дворах багатоповерхівок по вул. Великій Перспективній. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

 Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища Міської ради міста Кропивницького запросити на 

наступне засідання постійної комісії голів ОСББ чи управляючих будинків 

за адресами вул. Велика Перспективна, 8, 10, 10-а, 12 щодо аварійних 

споруд, розташованих на їх прилеглій території. 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

3. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання Кадацькій Т.П. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на площі Дружби 

Народів  (біля буд. № 3)». 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Кадацькій Т.П. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на площі Дружби Народів  (біля буд. № 3)». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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4. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання Яблонському І.А. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                 

по пров. Училищному (біля буд. № 6)» 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 Яблонському І.А. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                 

по пров. Училищному (біля буд. № 6)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

5. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання гаражному кооперативу «КАМРІ» дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

просп. Інженерів (2,0312 га)» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Відмовити у наданні гаражному кооперативу «КАМРІ» дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

просп. Інженерів (2,0312 га) у зв'язку з невідповідністю плану зонування 

території міста. 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

6. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання гаражному кооперативу «КАМРІ» дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
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просп. Інженерів (0,6846 га)» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Відмовити у наданні гаражному кооперативу «КАМРІ» дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

просп. Інженерів (0,6846 га) з невідповідністю плану зонування території 

міста. 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

7. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання Хоменку А.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Дворцовій (біля 

буд. № 29). 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Хоменку А.В. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Дворцовій (біля буд. № 29). 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

8. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання Дмитрієнку А.Г. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                            

по вул. Полтавській (навпроти буд. № 81)». 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проекту рішення 

міської ради «Про надання Дмитрієнку А.Г. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                            

по вул. Полтавській (навпроти буд. № 81)» та рекомендувати заявнику 

переписати заяву на 24 кв. м. щодо відведення земельної ділянки                            

по вул. Полтавській (навпроти буд. № 81). 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

9. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання Тригорлому С.С. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Сергія 

Сєнчева (біля буд. № 55)» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Тригорлому С.С. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Сергія Сєнчева (біля буд. № 55)». 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

*** 

Деркаченко Ю.О. залишив роботу постійної комісії 

*** 
 

10. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про передачу Волобоєву І.В. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Олексія Єгорова (біля буд. № 8)» (УБД, інвалід 

ІІ групи) 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 Волобоєву І.В. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Олексія Єгорова (біля 

буд. № 8)» (УБД, інвалід ІІ групи). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

11. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про передачу Куряті І.Й. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Преображенській (біля буд. № 6)» та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу Куряті І.Й. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Преображенській (біля 

буд. № 6)». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

12. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про передачу Бугаєнку В.О. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Академіка Корольова, 3-г» та пояснив його 

основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

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

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Академіка Корольова, 3-г». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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13. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про передачу Сніцар Л.П. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Сергія Сєнчева (біля будинку № 67, корп. 1)» та пояснив 

його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу Сніцар Л.П. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Сергія Сєнчева (біля 

будинку № 67, корп. 1)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

 

14. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про передачу громадянам безоплатно у власність земельних 

ділянок по вул. Академіка Корольова, 24-а»  (Юрченко, 5 п.) та пояснив 

його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу громадянам 

безоплатно у власність земельних ділянок по вул. Академіка Корольова, 24-а»  

(Юрченко, 5 п.). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

15. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про передачу управлінню освіти Міської ради міста 

Кропивницького у постійне користування земельних ділянок по місту 

Кропивницькому» (14 п.) та пояснив його основні положення. 
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 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу управлінню 

освіти Міської ради міста Кропивницького у постійне користування 

земельних ділянок по місту Кропивницькому» (14 п.). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

16.  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. Шевченка (біля будинку № 15) та включення до 

Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги 

окремим лотом» (для розміщення адміністративно-комерційного 

комплексу). 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

1. Відправити на доопрацювання проект рішення міської ради «Про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах)                       

по вул. Шевченка (біля будинку № 15) та включення до Переліку земельної 

ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом» до 

управління земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища Міської ради міста Кропивницького. 
 

2. Заявнику надати на розгляд остійної комісії погодження суміжних 

сусідів або документи про право власності суміжного житла. 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

 

 

 

 

 



14 

 

17.  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. Лінія 7-а, 32-а» (лазня) 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. Лінія 7-а, 32-а (лазня). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

18.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 14.07.2015 року № 4304» («Про передачу ТОВ 

«ЛАСКА-КІРОВОГРАД» в оренду земельної ділянки по вул. Валентини 

Терешкової, 172») (зміна 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 14.07.2015 року № 4304» 

(«Про передачу ТОВ «ЛАСКА-КІРОВОГРАД» в оренду земельної ділянки 

по вул. Валентини Терешкової, 172») (зміна площі). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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19.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про поновлення Константінову Б.П. договору оренди 

земельної ділянки по вул. Преображенській (біля буд. № 6)» (розміщення 

індивідуального гаража). 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про поновлення 

Константінову Б.П. договору оренди земельної ділянки                                     

по вул. Преображенській (біля буд. № 6)» з урахуванням поновлення 

договору оренди на умовах попереднього договору. 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

20.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання Хмелю О.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Вокзальній 

(біля буд. № 64-а)» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради ««Про надання Хмелю О.О. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Вокзальній (біля буд. № 64-а)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

21. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про затвердження земельної ділянки  по вул. Аджамській, 

право оренди на яку набувається на аукціоні» (для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
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підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості). 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про затвердження 

земельної ділянки по вул. Аджамській, право оренди на яку набувається на 

аукціоні (для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості) та запросити заявника на 

засідання постійної комісії. 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

22. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про затвердження земельної ділянки по вул. Родниковій 

(напроти МРЕО), право оренди на яку набувається на аукціоні» (для 

розміщення автостоянки). 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

 Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про затвердження 

земельної ділянки по вул. Родниковій (напроти МРЕО), право оренди на 

яку набувається на аукціоні» (для розміщення автостоянки) та запросити 

заявника на засідання постійної комісії. 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

23.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про продаж Олійнику В.В. земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по вул. Преображенській, 5» 

(об’єкт 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 продаж Олійнику В.В. 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

по вул. Преображенській, 5» (об’єкт торгівлі). 
 

Результати голосування: 

«за» – 4; 

«утримались» - 1;. 

Рішення прийнято. 
 

24.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про передачу Осадчуку Р.П. в оренду земельної ділянки                          

по вул. Преображенській, 16-с» та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу Осадчуку Р.П. в 

оренду земельної ділянки по вул. Преображенській, 16-с» 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

 

25. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання Кузніцовій О.А. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                 

по вул. Куроп’ятникова (біля буд. № 29)» 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 

Кузніцовій О.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Куроп’ятникова (біля буд. № 29)». 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

 

26.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання  Кіровоградській обласній організації інвалідів 

«Союз організацій інвалідів України Всеукраїнської організації інвалідів» 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Шевченка, 3» та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

 Погодити проект рішення міської ради «Про надання  Кіровоградській 

обласній організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України 

Всеукраїнської організації інвалідів» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Шевченка, 3». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

Голова комісії         О.Шамардін 

 

 

 

Секретар комісії                   В.Дрига 


