
 

 

 

 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

ПРОТОКОЛ  №  103 

засідання постійної комісії з питань архітектури,  

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища 
 

 

23 січня 2019 року м. Кропивницький 
 

 

Голова комісії Шамардін О.С., 
 

 

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

Бєлов В.В., 

Деркаченко Ю.О., 

Ларін А.С., 

 
 

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

Гребенчук Ю.Ф., 

 

Запрошені: Білокінь С.В. - начальник  

управління капітального будівництва  

Міської ради міста Кропивницького, 
 

 Вовенко О.А. – т.в.о. начальника  

управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного 

середовища Міської ради міста 

Кропивницького, 
 

 Мартинова І.В. - заступник  

начальника управління містобудування та 

архітектури - начальник відділу 

планування та містобудівного кадастру 

управління містобудування та 

архітектури Міської ради міста 

Кропивницького,  
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 Негода Г.Г. – т.в.о. заступника начальника 

управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного 

середовища Міської ради міста 

Кропивницького 

 

Порядок денний 

 

1.  Про погодження проекту рішення міської ради № 2111 

(доопрацьований) «Про затвердження Програми капітального будівництва, 

реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального господарства 

і соціально-культурного призначення міста Кропивницького 

на 2019 – 2021 роки»  

 

Доповідає: 

 

Білокінь С.В. – начальник 

управління капітального будівництва  

Міської ради міста Кропивницького 

 

2.  Про погодження проекту рішення міської ради № 2453 

«Про делегування прав замовника комплексної електрифікації територій 

в районі вулиці Козацької, провулків Козацького та Курінного 

у м. Кропивницькому ТОВ «Кіровоградська обласна енергопостачальна 

компанія» 

 

Доповідає: 

 

Мартинова І.В. - заступник начальника 

управління містобудування та 

архітектури - начальник відділу 

планування та містобудівного кадастру 

управління містобудування та 

архітектури Міської ради міста 

Кропивницького 
 

 

Питання за порядковими номерами 3 - 46 про регулювання земельних 

відносин доповідає т.в.о. начальника управління управлінням земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища Міської ради 

міста Кропивницького Вовенко Олег Анатолійович  

 

3. Про погодження проекту рішення міської ради №.2442 

«Про внесення змін до рішення Міської ради Міста Кропивницького 

від 15.02.2018 № 1429 «Про затвердження Програми природоохоронних 

заходів місцевого значення на 2018-2020 роки» 
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4. Про погодження проекту рішення міської ради № 2454 

«Про звіт за 2018 рік щодо виконання Програми природоохоронних заходів 

місцевого значення на 2018-2020 роки» 

 

Громадяни міста (приватний сектор, дозволи) 

5.  Про погодження проекту рішення міської ради № 2461 

«Про надання Бобришеву Г.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Дорошенка (біля 

земельної ділянки з кадастровим № 3522585800:02:000:5409)»  

 

6.  Про погодження проекту рішення міської ради № 2462 

«Про надання Баші Ю.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Чайковського, 26»  

 

7.  Про погодження проекту рішення міської ради № 2463 

«Про надання Красілічу В.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Гуляницького, 24»  

 

Громадяни міста (приватний сектор, передача) 

8.  Про погодження проекту рішення міської ради № 2464  

«Про передачу Бірюкову О.В. безоплатно у власність земельної ділянки по 

вул. Тарана, 28 (біля земельної ділянки з кадастровим 

№ 3510100000:02:002:0201)» 

 

9.  Про погодження проекту рішення міської ради № 2465 

«Про передачу Бондаренку С.Г. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Тарана, 26 ( біля будинку № 24)» 

 

10.  Про погодження проекту рішення міської ради № 2466 

«Про передачу у власність земельних ділянок громадянам» 

(Поривай, 28 п.) 

 

11.  Про погодження проекту рішення міської ради № 2467 

«Про передачу Кобзаренку О.П. в оренду земельної ділянки 

по пров. Халтуріна, 6» 

 

Гаражі (дозволи, власність) 

12.  Про погодження проекту рішення міської ради № 2468 

«Про надання Алєксєєвій Ю.Л. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка 

(біля буд. № 13, корп. 2)» (дружина загиблого учасника АТО)  
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13.  Про погодження проекту рішення міської ради № 2469 

«Про надання Гуменюку М.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева 

(біля буд. № 72-в)»  

 

Гаражі (передача, власність) 

14.  Про погодження проекту рішення міської ради № 2470 

«Про передачу Пилипенку О.А. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Новомиколаївській (біля буд. № 9)»  

 

15.  Про погодження проекту рішення міської ради № 2471 

«Про передачу Краснюк О.А. безоплатно у власність земельної ділянки на 

розі вулиць Андріївської та Верхньої Биковської» 

 

Оренда (дозволи) 

16.  Про погодження проекту рішення міської ради № 2472 

«Про надання Буковшину В.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Смоленській, 2» 

(розміщення виробничої бази) 

 

17.  Про погодження проекту рішення міської ради № 2473 

«Про надання ТОВ Скандинавія-Хауз дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці 

Кропивницького (біля буд. № 7 к. 1)» (для розміщення торгово-

розважального центру з наповненням дитячо-юнацької 

інфраструктури) 

 

Оренда (передача) 

18.  Про погодження проекту рішення міської ради № 2474 

«Про передачу ФОП Ахмедовій Інтизар Курбат-кизи в оренду земельної 

ділянки по вул. Великій Пермській, 62-а» (кафе) 

 

19.  Про погодження проекту рішення міської ради № 2475 

«Про передачу Мезенцевій І.С. в оренду земельної ділянки 

по вул. Декабристів, 20-а» (офіс-магазин) 

 

20.  Про погодження проекту рішення міської ради № 2476 

«Про передачу Чахмахчян Л.К. в оренду земельної ділянки 

по вул. Генерала Жадова, 18-а» (автостоянка) 

 

21.  Про погодження проекту рішення міської ради № 2477 

«Про передачу Волошаненку В.В. в оренду земельної ділянки 

по вул. Вокзальній, 103-а» (магазин) 
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22.  Про погодження проекту рішення міської ради № 2478 

«Про передачу ПП «Укртехноторг» в оренду земельної ділянки 

по вул. Смоленська, 2-в» (виробнича база) 

 

23.  Про погодження проекту рішення міської ради № 2479 

«Про передачу ГО «ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИЙ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ 

ЦЕНТР НАРОДНИЙ АНСАМБЛЬ БАЛЬНОГО ТАНЦЮ «КОНВАЛІЯ» 

в оренду земельної ділянки по вул. Героїв України» (для будівництва 

та обслуговування творчої майстерні)  

 

Постійне користування, дозволи  

24.  Про погодження проекту рішення міської ради № 2480 

«Про надання КЗ «Кіровоградський обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки по вул. Пугачова, 2» (розміщення еколого-натуралістичного 

центру) 

 

25.  Про погодження проекту рішення міської ради № 2481 

«Про надання Кіровоградській районній державній лікарні ветеринарної 

медицини дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки по вул. Бобринецький шлях, 6» 

(розміщення державної ветеринарної лікарні) 

 

Постійне користування, затвердження проектів  

26.  Про погодження проекту рішення міської ради № 2482 

«Про передачу КЗ «ПОЛІКЛІНІЧНЕ ОБЄДНАННЯ М. КІРОВОГРАДА» 

у постійне користування земельної ділянки по вул. Габдрахманова, 5» 

(розміщення лікувальних закладів) 

 

27.  Про погодження проекту рішення міської ради № 2483 

«Про затвердження КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОМУ ВІДДІЛУ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКИЙ проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Братиславська, 9» (для розміщення постійної 

діяльності Збройних Сил України) 

 

Аукціони (дозволи) 

28.  Про погодження проекту рішення міської ради № 2484 

«Про затвердження земельної ділянки по просп. Інженерів, право оренди 

на яку набувається на аукціоні» (для розміщення об’єкту торгівлі та 

пункту технічного обслуговування автомобілів)  
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29.  Про погодження проекту рішення міської ради № 2485 

«Про затвердження земельної ділянки по вул. Кропивницького 

(біля розвантажувального майданчику ринку «Полтавський»), право 

оренди на яку набувається на аукціоні» (для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі) 

 

30.  Про погодження проекту рішення міської ради № 2486 

«Про затвердження земельної ділянки по вул. Космонавта Попова 

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

на аукціоні» (для будівництва та обслуговування будівель торгівлі) 

 

Зміна цільового призначення 

31.  Про погодження проекту рішення міської ради № 2487 

«Про зміну Катеринич Н.М. цільового призначення земельної ділянки 

по вул. Запорозькій (біля буд. № 32/18)» (з «для розміщення 

торговельного кіоска» на «для будівництва та обслуговування 

магазину») 

 

Поновлення 

32.  Про погодження проекту рішення міської ради № 2488 

«Про поновлення Константіновій Л.Б. договору оренди земельної ділянки 

по вул. Яновського, 157» (офіс-магазин) 

 

33.  Про погодження проекту рішення міської ради № 2489 

«Про поновлення Дежко О.В. договору оренди земельної ділянки 

по вул. Тараса Карпи, 66/44» (адміністративно-торгові приміщення) 

 

34.  Про погодження проекту рішення міської ради № 2490 

«Про поновлення ТОВ «ДУКАТ» договору оренди земельної ділянки 

по вул. Садова, 43» (для розміщення комплексу АЗС) 

 

35.  Про погодження проекту рішення міської ради № 2491 

«Про поновлення ТОВ «ДУКАТ» договору оренди земельної ділянки 

по вул. Габдрахманова, 46» (для розміщення комплексу АЗС) 

 

36.  Про погодження проекту рішення міської ради № 2492 

«Про поновлення КП «МОТОРСПОРТ» договору оренди земельної 

ділянки по вул. Академіка Корольова, 20/33» (для розміщення спортивно-

технічного підприємства) 

 

37.  Про погодження проекту рішення міської ради № 2493 

«Про поновлення ВКФ у формі ТОВ «МАКБО-94» договору оренди 

земельної ділянки по вул. Добровольського, 6-б» (для розміщення 

господарського двору з гаражними будівлями) 
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Продаж земельних ділянок 

38.  Про погодження проекту рішення міської ради № 2494 

«Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

по вул. Лінія 5-а, на конкурентних засадах (земельних торгах)» 

(для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, ринок) 

 

39. Про погодження проекту рішення міської ради № 2594 

«Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 

27.11.2018 № 2053» («Про надання Кравченку А.М. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. 

Курінному (біля будинку № 29)») 

 

40. Про погодження проекту рішення міської ради № 2592 

«Про передачу Соколану С.М. безоплатно у власність земельної ділянки 

по пров. Фортечному (між будинками № 19-а та № 21-а)» 

 

41. Про погодження проекту рішення міської ради № 2588 

«Про надання Гавриш О.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Народній, 77» 

 

42. Про погодження проекту рішення міської ради № 2589 

«Про надання Галаті І.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по тупику Дагестанському 

(напроти буд. № 4)» 

 

43. Про погодження проекту рішення міської ради № 2590 

«Про надання Корженівському В.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по тупику 

Дагестанському (напроти буд. № 4)» 

 

44. Про погодження проекту рішення міської ради № 2591 

«Про надання Лойтрі В.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по тупику Дагестанському 

(напроти буд. № 4)» 

 

45. Про погодження проекту рішення міської ради № 2593 

«Про надання ПП «Кіровоградбудресурс» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового 

призначення по просп. Інженерів (біля взуттєвої фабрики)» 

 

46. Про погодження проекту рішення міської ради № 2595 

«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

встановлення (зміни) меж міста Кропивницького» 
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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 відповідно до порядку денного комісії від 16.01.2019 

(протокол № 102). 

 Одночасно запропонував включити до проекту порядку денного 

комісії питання відповідно до листів від 15.01.2019 № 1952, від 18.01.2019 

№ 1978 управління земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища, від 18.01.2019 № 19-170 управління 

містобудування та архітектури, від 18.01.2019 № 64 управління 

капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Вовенко О.А. вніс пропозицію включити до проекту порядку денного 

комісії наступні питання, а саме: 

про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького 

від 27.11.2018 № 2053 («Про надання Кравченку А.М. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

пров. Курінному (біля будинку № 29)»); 

про передачу Соколану С.М. безоплатно у власність земельної 

ділянки по пров. Фортечному (між будинками № 19-а та № 21-а); 

про надання Гавриш О.І. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Народній, 77; 

про надання Галаті І.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по тупику Дагестанському 

(напроти буд. № 4); 

про надання Корженівському В.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по тупику 

Дагестанському (напроти буд. № 4); 

про надання Лойтрі В.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по тупику 

Дагестанському (напроти буд. № 4); 

про надання ПП «Кіровоградбудресурс» дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни 

цільового призначення по просп. Інженерів (біля взуттєвої фабрики); 

про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

встановлення (зміни) меж міста Кропивницького.  
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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. 

 

Результати голосування: 

«за» – 4 (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 відповідно до листів від 15.01.2019 

№ 1952, від 18.01.2019 № 1978 управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища, від 18.01.2019 № 19-170 

управління містобудування та архітектури, від 18.01.2019 № 64 управління 

капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького. 

 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

3) Включити до проекту порядку денного засідання постійної комісії 

Міської ради міста Кропивницького з питань архітектури, будівництва, 

реклами, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища наступні питання (додаються): 

 

про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького 

від 27.11.2018 № 2053 («Про надання Кравченку А.М. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по пров. Курінному (біля будинку № 29)»); 
 

про передачу Соколану С.М. безоплатно у власність земельної 

ділянки по пров. Фортечному (між будинками № 19-а та № 21-а); 
 

про надання Гавриш О.І. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Народній, 77; 

 

про надання Галаті І.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по тупику Дагестанському 

(напроти буд. № 4); 
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про надання Корженівському В.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по тупику 

Дагестанському (напроти буд. № 4); 
 

про надання Лойтрі В.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по тупику 

Дагестанському (напроти буд. № 4); 
 

про надання ПП «Кіровоградбудресурс» дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни 

цільового призначення по просп. Інженерів (біля взуттєвої фабрики); 

 

про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

встановлення (зміни) меж міста Кропивницького.  

 

Результати голосування: 

«за» – 4 (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» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

1. СЛУХАЛИ: 

 

Білокінь С.В., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2111 (доопрацьований) «Про затвердження Програми 

капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів 

комунального господарства і соціально-культурного призначення міста 

Кропивницького на 2019 – 2021 роки» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2111 (доопрацьований) 

«Про затвердження Програми капітального будівництва, реконструкції 

та капітального ремонту об’єктів комунального господарства 

і соціально-культурного призначення міста Кропивницького 

на 2019 – 2021 роки». 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

2. СЛУХАЛИ: 

 

Мартинову І.В., яка ознайомила членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2453 «Про делегування прав замовника комплексної 

електрифікації територій в районі вулиці Козацької, провулків Козацького 

та Курінного у м. Кропивницькому ТОВ «Кіровоградська обласна 

енергопостачальна компанія» та пояснила його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2453 «Про делегування 

прав замовника комплексної електрифікації територій в районі вулиці 

Козацької, провулків Козацького та Курінного у м. Кропивницькому 

ТОВ «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія». 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

3. СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2442 «Про внесення змін до рішення Міської ради Міста 

Кропивницького від 15.02.2018 № 1429 «Про затвердження Програми 

природоохоронних заходів місцевого значення на 2018-2020 роки» 

та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2442 «Про внесення змін 

до рішення Міської ради Міста Кропивницького від 15.02.2018 № 1429 

«Про затвердження Програми природоохоронних заходів місцевого 

значення на 2018-2020 роки». 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

4. СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2454 «Про звіт за 2018 рік щодо виконання Програми 

природоохоронних заходів місцевого значення на 2018-2020 роки» 

та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2454 «Про звіт за 2018 рік 

щодо виконання Програми природоохоронних заходів місцевого значення 

на 2018-2020 роки». 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

*** 

 Бєлов В.В. долучився до роботи комісії. 

*** 

 

5. СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2461 «Про надання Бобришеву Г.М. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Дорошенка (біля земельної ділянки з кадастровим 

№ 3522585800:02:000:5409)» та пояснив його основні положення. 
 

 

 



13 

 

 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проекту рішення 

міської ради № 2461 «Про надання Бобришеву Г.М. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Дорошенка (біля земельної ділянки з кадастровим 

№ 3522585800:02:000:5409)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

6. СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2462 «Про надання Баші Ю.С. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Чайковського, 26» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради № 2462 «Про надання 

Баші Ю.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Чайковського, 26».  
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

7. СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2463 «Про надання Красілічу В.І. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Гуляницького, 24» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради № 2463 «Про надання 

Красілічу В.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Гуляницького, 24». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

8. СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2464 «Про передачу Бірюкову О.В. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Тарана, 28 (біля земельної ділянки 

з кадастровим № 3510100000:02:002:0201)» та пояснив його основні 

положення. 
 

ВИСТУПИЛИ:  
 

 Деркаченко Ю.О. запропонував з метою додаткового вивчення 

відкласти розгляд вищезазначеного проекту рішення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проекту рішення 

міської ради № 2464 «Про передачу Бірюкову О.В. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Тарана, 28 (біля земельної ділянки 

з кадастровим № 3510100000:02:002:0201)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

9. СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2465 «Про передачу Бондаренку С.Г. безоплатно 

у власність земельної ділянки по вул. Тарана, 26 (біля будинку № 24)» 

та пояснив його основні положення. 
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ВИСТУПИЛИ:  
 

 Деркаченко Ю.О. запропонував з метою додаткового вивчення 

відкласти розгляд вищезазначеного проекту рішення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проекту рішення 

міської ради № 2465 «Про передачу Бондаренку С.Г. безоплатно 

у власність земельної ділянки по вул. Тарана, 26 (біля будинку № 24)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

10. СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2466 «Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам» (Поривай, 28 п.) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради № 2466 «Про передачу 

у власність земельних ділянок громадянам» (Поривай, 28 п.). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

11. СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2467 «Про передачу Кобзаренку О.П. в оренду земельної 

ділянки по пров. Халтуріна, 6» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради № 2467 «Про передачу 

Кобзаренку О.П. в оренду земельної ділянки по пров. Халтуріна, 6». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

12. СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2468 «Про надання Алєксєєвій Ю.Л. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Юрія Коваленка (біля буд. № 13, корп. 2)» (дружина загиблого 

учасника АТО) та пояснив його основні положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Бєлов В.В. зазначив, що на земельній ділянці по вул. Юрія Коваленка 

(біля буд. № 13, корп. 2) можуть проходити інженерні мережі 

та запропонував з метою додаткового вивчення відкласти розгляд 

вищевказаного проекту.  

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проекту рішення 

міської ради № 2468 «Про надання Алєксєєвій Ю.Л. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Юрія Коваленка (біля буд. № 13, корп. 2)» 

(дружина загиблого учасника АТО). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

13. СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2469 «Про надання Гуменюку М.І. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Генерала 

Родимцева (біля буд. № 72-в)» та пояснив його основні положення. 
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 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2469 «Про надання 

Гуменюку М.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева 

(біля буд. № 72-в)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

14. СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2470 «Про передачу Пилипенку О.А. безоплатно 

у власність земельної ділянки по вул. Новомиколаївській (біля буд. № 9)» 

та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2470 «Про передачу 

Пилипенку О.А. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Новомиколаївській (біля буд. № 9)».  
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

15. СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2471 «Про передачу Краснюк О.А. безоплатно у власність 

земельної ділянки на розі вулиць Андріївської та Верхньої Биковської» 

та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2471 «Про передачу 

Краснюк О.А. безоплатно у власність земельної ділянки на розі вулиць 

Андріївської та Верхньої Биковської». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

16. СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2472 «Про надання Буковшину В.М. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Смоленській, 2» (розміщення виробничої бази) та пояснив його 

основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2472 «Про надання 

Буковшину В.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Смоленській, 2» (розміщення 

виробничої бази).  
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

17. СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2473 «Про надання ТОВ Скандинавія-Хауз дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вулиці Кропивницького (біля буд. № 7 к. 1)» (для розміщення торгово-

розважального центру з наповненням дитячо-юнацької 

інфраструктури) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища підготувати проект рішення про відмову у наданні 

ТОВ Скандинавія-Хауз дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вулиці Кропивницького 

(біля буд. № 7 к. 1) та ініціювати щодо включення зазначеного питання 

до проекту порядку денного сесії міської ради. 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

18.  СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2474 «Про передачу ФОП Ахмедовій Інтизар Курбат-кизи 

в оренду земельної ділянки по вул. Великій Пермській, 62-а» (кафе) 

та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2474 «Про передачу 

ФОП Ахмедовій Інтизар Курбат-кизи в оренду земельної ділянки 

по вул. Великій Пермській, 62-а» (кафе).  
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 Шамардін О.С. вказав Вовенку О.А. на якість надання матеріалів 

на комісію в частині схем земельних ділянок. 

 

19.  СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2475 «Про передачу Мезенцевій І.С. в оренду земельної 

ділянки по вул. Декабристів, 20-а» (офіс-магазин) та пояснив його основні 

положення. 
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 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2475 «Про передачу 

Мезенцевій І.С. в оренду земельної ділянки по вул. Декабристів, 20-а» 

(офіс-магазин).  
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

20.  СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2476 «Про передачу Чахмахчян Л.К. в оренду земельної 

ділянки по вул. Генерала Жадова, 18-а» (автостоянка) та пояснив його 

основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2476 «Про передачу 

Чахмахчян Л.К. в оренду земельної ділянки по вул. Генерала Жадова, 18-а» 

(автостоянка). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

21.  СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2477 «Про передачу Волошаненку В.В. в оренду земельної 

ділянки по вул. Вокзальній, 103-а» (магазин) та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити зі змінами проект рішення міської ради № 2477 

«Про передачу Волошаненку В.В. в оренду земельної ділянки 

по вул. Вокзальній, 103-а» (магазин) та викласти 2 абзац пункту 3 

в наступній редакції, а саме: 

«Встановити розмір орендної плати на рівні 6 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки». 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

22.  СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2478 «Про передачу ПП «Укртехноторг» в оренду 

земельної ділянки по вул. Смоленська, 2-в» (виробнича база) та пояснив 

його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2478 «Про передачу 

ПП «Укртехноторг» в оренду земельної ділянки по вул. Смоленська, 2-в» 

(виробнича база).  
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

23. СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2479 «Про передачу ГО «ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИЙ 

КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ЦЕНТР НАРОДНИЙ АНСАМБЛЬ 

БАЛЬНОГО ТАНЦЮ «КОНВАЛІЯ» в оренду земельної ділянки 

по вул. Героїв України» (для будівництва та обслуговування творчої 

майстерні) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2479 «Про передачу 

ГО «ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИЙ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ЦЕНТР 

НАРОДНИЙ АНСАМБЛЬ БАЛЬНОГО ТАНЦЮ «КОНВАЛІЯ» в оренду 

земельної ділянки по вул. Героїв України» (для будівництва 

та обслуговування творчої майстерні).  
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

24.  СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2480 «Про надання КЗ «Кіровоградський обласний центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» дозволу 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки по вул. Пугачова, 2» (розміщення еколого-

натуралістичного центру) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради № 2480 «Про надання 

КЗ «Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді» дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

по вул. Пугачова, 2» (розміщення еколого-натуралістичного центру).  
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

25.  СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2481 «Про надання Кіровоградській районній державній 

лікарні ветеринарної медицини  дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки по 

вул. Бобринецький шлях, 6» (розміщення державної ветеринарної 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2481 «Про надання 

Кіровоградській районній державній лікарні ветеринарної медицини  

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки по вул. Бобринецький шлях, 6» 

(розміщення державної ветеринарної лікарні).  
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

26.  СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2482 «Про передачу КЗ «ПОЛІКЛІНІЧНЕ ОБЄДНАННЯ 

М. КІРОВОГРАДА» у постійне користування земельної ділянки 

по вул. Габдрахманова, 5» (розміщення лікувальних закладів) та пояснив 

його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2482 «Про передачу 

КЗ «ПОЛІКЛІНІЧНЕ ОБЄДНАННЯ М. КІРОВОГРАДА» у постійне 

користування земельної ділянки по вул. Габдрахманова, 5» (розміщення 

лікувальних закладів).  
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

27.  СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2483 «Про затвердження КВАРТИРНО-

ЕКСПЛУАТАЦІЙНОМУ ВІДДІЛУ МІСТА КРОПИВНИЦЬКИЙ проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Братиславська, 9» 

(для розміщення постійної діяльності Збройних Сил України) 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2483 «Про затвердження 

КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОМУ ВІДДІЛУ МІСТА 

КРОПИВНИЦЬКИЙ проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Братиславська, 9» (для розміщення постійної діяльності 

Збройних Сил України). 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

28.  СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2484 «Про затвердження земельної ділянки по просп. 

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

об’єкту торгівлі та пункту технічного обслуговування автомобілів) 

та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Відкласти розгляд проекту рішення міської ради № 2484 

«Про затвердження земельної ділянки по просп. Інженерів, право оренди 

на яку набувається на аукціоні» (для розміщення об’єкту торгівлі та 

пункту технічного обслуговування автомобілів). 

 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища запросити на комісію заявника 

щодо зазначеного питання. 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

29.  СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2485 «Про затвердження земельної ділянки 

по вул. Кропивницького (біля розвантажувального майданчику ринку 



25 

 

«Полтавський»), право оренди на яку набувається на аукціоні» 

(для будівництва та обслуговування будівель торгівлі) та пояснив його 

основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2485 «Про затвердження 

земельної ділянки по вул. Кропивницького (біля розвантажувального 

майданчику ринку «Полтавський»), право оренди на яку набувається 

на аукціоні» (для будівництва та обслуговування будівель торгівлі). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

30.  СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2486 «Про затвердження земельної ділянки 

по вул. Космонавта Попова (біля магазину «АТБ-маркет»), право оренди на 

яку набувається на аукціоні» (для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі) та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2486 «Про затвердження 

земельної ділянки по вул. Космонавта Попова 

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

на аукціоні» (для будівництва та обслуговування будівель торгівлі). 
  

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

31.  СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2487 «Про зміну Катеринич Н.М. цільового призначення 

земельної ділянки по вул. Запорозькій (біля буд. № 32/18)» 

(з «для розміщення торговельного кіоска» на «для будівництва 

та обслуговування магазину») та пояснив його основні положення. 
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 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради № 2487 «Про затвердження 

земельної ділянки по вул. Космонавта Попова 

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

на аукціоні» (з «для розміщення торговельного кіоска» на «для 

будівництва та обслуговування магазину»). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

32.  СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2488 «Про поновлення Константіновій Л.Б. договору 

оренди земельної ділянки по вул. Яновського, 157» (офіс-магазин) та 

пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2488 «Про поновлення 

Константіновій Л.Б. договору оренди земельної ділянки 

по вул. Яновського, 157» (офіс-магазин).  
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

33.  СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2489 «Про поновлення Дежко О.В. договору оренди 

земельної ділянки по вул. Тараса Карпи, 66/44» (адміністративно-

торгові приміщення) та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2489 «Про поновлення 

Дежко О.В. договору оренди земельної ділянки по вул. Тараса 

Карпи, 66/44» (адміністративно-торгові приміщення). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

34.  СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2490 «Про поновлення ТОВ «ДУКАТ» договору оренди 

земельної ділянки по вул. Садова, 43» (для розміщення комплексу АЗС) 

та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити зі змінами проект рішення міської ради № 2490 

«Про поновлення ТОВ «ДУКАТ» договору оренди земельної ділянки 

по вул. Садова, 43» (для розміщення комплексу АЗС) та викласти 

в наступній редакції 2 абзац пункту 1, а саме: 
 

«Встановити розмір орендної плати на рівні 12 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

35.  СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2491 «Про поновлення ТОВ «ДУКАТ» договору оренди 

земельної ділянки по вул. Габдрахманова, 46» (для розміщення 

комплексу АЗС) та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити зі змінами проект рішення міської ради № 2491 

«Про поновлення ТОВ «ДУКАТ» договору оренди земельної ділянки 

по вул. Габдрахманова, 46» (для розміщення комплексу АЗС) та викласти 

в наступній редакції 2 абзац пункту 1, а саме: 
 

«Встановити розмір орендної плати на рівні 12 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки». 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

36.  СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2492 «Про поновлення КП «МОТОРСПОРТ» договору 

оренди земельної ділянки по вул. Академіка Корольова, 20/33» 

(для розміщення спортивно-технічного підприємства) та пояснив його 

основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити зі змінами проект рішення міської ради № 2492 

«Про поновлення КП «МОТОРСПОРТ» договору оренди земельної 

ділянки по вул. Академіка Корольова, 20/33» (для розміщення спортивно-

технічного підприємства) та викласти в наступній редакції 2 абзац 

пункту 1, а саме: 
 

«Встановити розмір орендної плати на рівні 6 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

37.  СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2493 «Про поновлення ВКФ у формі ТОВ «МАКБО-94» 

договору оренди земельної ділянки по вул. Добровольського, 6-б» 

(для розміщення господарського двору з гаражними будівлями) 
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та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити зі змінами проект рішення міської ради № 2493 

«Про поновлення ВКФ у формі ТОВ «МАКБО-94» договору оренди 

земельної ділянки по вул. Добровольського, 6-б» (для розміщення 

господарського двору з гаражними будівлями) та викласти в наступній 

редакції 2 абзац пункту 1, а саме: 
 

«Встановити розмір орендної плати на рівні 6 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

38.  СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2494 «Про продаж земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по вул. Лінія 5-а, на конкурентних 

засадах (земельних торгах)» (для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі, ринок) та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2494 «Про продаж 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення по вул. Лінія 5-а, 

на конкурентних засадах (земельних торгах)» (для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі, ринок).  
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

39.  СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2594 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 27.11.2018 № 2053» («Про надання Кравченку А.М. 
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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: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2594 «Про внесення змін 

до рішення Міської ради міста Кропивницького від 27.11.2018 № 2053» 

(«Про надання Кравченку А.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Курінному 

(біля будинку № 29)»).  
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

40.  СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2592  «Про передачу Соколану С.М. безоплатно у 

власність земельної ділянки по пров. Фортечному (між будинками № 19-а 

та № 21-а)» та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2592 «Про передачу 

Соколану С.М. безоплатно у власність земельної ділянки 

по пров. Фортечному (між будинками № 19-а та № 21-а)».  
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

41.  СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2588 «Про надання Гавриш О.І. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Народній, 77» та пояснив його основні положення. 
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 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2588 «Про надання 

Гавриш О.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Народній, 77». 

 

Результати голосування: 

«за» – 4, 

«утримались» - 1, 

Рішення прийнято. 
 

42.  СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2589 «Про надання Галаті І.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по тупику 

Дагестанському (напроти буд. № 4)» та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

 1. Відкласти розгляд проекту рішення міської ради № 2589 

«Про надання Галаті І.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по тупику Дагестанському 

(напроти буд. № 4)».  

 2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища запросити на комісію заявника 

щодо відведення земельної ділянки по тупику Дагестанському 

(напроти буд. № 4). 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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43.  СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2590 «Про надання Корженівському В.В. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по тупику Дагестанському (напроти буд. № 4)» та пояснив його основні 

положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Відкласти розгляд проекту рішення міської ради № 2590 «Про 

надання Корженівському В.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по тупику 

Дагестанському 

(напроти буд. № 4)». 

 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища запросити на комісію заявника 

щодо відведення земельної ділянки по тупику Дагестанському 

(напроти буд. № 4). 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

44.  СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2591 «Про надання Лойтрі В.М. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по тупику 

Дагестанському (напроти буд. № 4)» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Відкласти розгляд проекту рішення міської ради № 2591 «Про 

надання Лойтрі В.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по тупику Дагестанському  

(напроти буд. № 4)».   

 



33 

 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища запросити на комісію заявника 

щодо відведення земельної ділянки по тупику Дагестанському 

(напроти буд. № 4). 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

45.  СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2593 «Про надання ПП «Кіровоградбудресурс» дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

шляхом зміни цільового призначення по просп. Інженерів (біля взуттєвої 

фабрики)» та пояснив його основні положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Бєлов В.В. запропонував запросити на комісію представників 

ПП «Кіровоградбудресурс» для уточнення інформації щодо земельної 

ділянки по просп. Інженерів (біля взуттєвої фабрики). 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2593 «Про надання 

ПП «Кіровоградбудресурс» дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового призначення 

по просп. Інженерів (біля взуттєвої фабрики)».  
 

Результати голосування: 

«за» – 2, 

«утримались» – 3, 

Рішення не прийнято. 
 

 Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища запросити на комісію представників 

ПП «Кіровоградбудресурс». 
 

Результати голосування: 

«за» – 3, 

«утримались» – 2, 

Рішення не прийнято. 
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46. СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2495 «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міста Кропивницького» 

та пояснив його основні положення. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2495 «Про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

міста Кропивницького».  
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

 

 

 

 

Голова комісії         О. Шамардін 

 

 

 

 

Секретар комісії         В. Дрига 


