
 

 

 

 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

ПРОТОКОЛ  №  104 

засідання постійної комісії з питань архітектури,  

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища 
 

 

30 січня 2019 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., 

Деркаченко Ю.О., 

Ларін А.С., 

 
 

Відсутні члени комісії: Гребенчук Ю.Ф., 

Запрошені: Савченко Т.М. – т.в.о. начальника 

Головного управління житлово-

комунального господарства 

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. - начальник відділу 

планування управління містобудування 

та архітектури Міської ради міста 

Кропивницького,  
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Ткаченко Г.А. – головний спеціаліст 

відділу планування управління 

містобудування та архітектури  

Міської ради міста Кропивницького, 

 

Максюта А.В. – начальник 

спеціалізованої інспекції  

Міської ради міста Кропивницького, 

 

Коваленко С.М. – начальник  

управління з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення 

Міської ради міста Кропивницького, 

 

Присутні Погребнюк А.А. – керівник 

Кіровоградського регіонального 

управління «Державний фонду сприяння 

молодіжному житловому будівництву», 

 

Довгенко А.О. – щодо земельної ділянки 

на розі вул. Грушевського 

та пров. Васильківського, 

 

Представники засобів масової інформації 

та громадських організацій 

 

 

 

Порядок денний 

 

1. Про погодження проекту рішення міської ради № 2380 

«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: 

 

Савченко Т.М. – т.в.о. начальника 

Головного управління житлово-

комунального господарства 

Міської ради міста Кропивницького 
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2.  Про погодження проекту рішення міської ради № 2496 

«Про переведення садових (дачних) будинків у садових товариствах 

в м. Кропивницькому у жилі будинки» 

 

Доповідає: 

 

Мартинова І.В. – начальник 

відділу планування управління 

містобудування та архітектури 

Міської ради міста Кропивницького 

 

Питання за порядковими номерами 3 - 29 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 

 

Внесення змін 

3. Про погодження проекту рішення міської ради № 2582 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 15.02.2018 року № 1442 

(«Про передачу ТОВ «ЕКОБЕЗПЕКА-К» в оренду земельної ділянки 

по вул. Аджамській») 

 

Постійне користування (дозволи) 

4. Про погодження проекту рішення міської ради № 2567 

«Про надання Кіровоградському регіональному управлінню «Державний 

фонду сприяння молодіжному житловому будівництву» дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки по вул. Васнєцова, 8»  

 

5. Про погодження проекту рішення міської ради № 2601 

«Про надання Довгенко А.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на розі вул. Грушевського 

та пров. Васильківського»  

 

Оренда (поновлення) 

6. Про погодження проекту рішення міської ради № 2565 

«Про поновлення ФОП Хрикіну В.І. договорів оренди землі 

по м. Кропивницькому»  

 

Гаражі (дозволи) 

7. Про погодження проекту рішення міської ради № 2534 

«Про надання Глумному І.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по пров. Училищному 

(напроти буд. № 10) (0,0024 га)» 
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8. Про погодження проекту рішення міської ради № 2518 

«Про передачу у власність земельних ділянок громадянам в садових 

товариствах» (Слюсаренко, 15 п.) 

 

9. Про погодження проекту рішення міської ради № 1740 

«Про надання ФОП Яковлєву І.М. дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) по просп. Університетському 

(біля буд. № 25)»  

 

10. Про погодження проекту рішення міської ради № 2616 

«Про надання Безсмолій В.Д. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Фортечному 

(біля будинку № 25)» 

 

Приватний сектор (дозволи) 

11. Про погодження проекту рішення міської ради № 2596 

«Про надання Демурі М.Г. та Красілічу В.І. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Ентузіастів, 29»  

 

12. Про погодження проекту рішення міської ради № 2597 

«Про надання Євтушенко І.П. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Романа 

Майстерюка, 16-а»  

 

13. Про погодження проекту рішення міської ради № 2598 

«Про надання Вербецькому Б.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Олексія 

Глобенка» 

 

14. Про погодження проекту рішення міської ради № 2599 

«Про надання Касьян Т.О. та Касьяну М.О. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Володимира Івасюка, 24»  

 

15. Про погодження проекту рішення міської ради № 2600 

«Про надання Ліхачовій Н.Ю. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Криворізькій, 58»  

 

Приватний сектор (передача) 

16. Про погодження проекту рішення міської ради № 2602 

«Про передачу у власність земельних ділянок громадянам» 

(Сідловський, 35 п.) 



5 
 

 

17. Про погодження проекту рішення міської ради № 2603 

«Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам» 

(Гаврилюк, 10 п.) 

 

18. Про погодження проекту рішення міської ради № 2604 

«Про передачу у спільну часткову власність земельних ділянок 

громадянам» (Паутов, 8 п.) 

 

19. Про погодження проекту рішення міської ради № 2605 

«Про передачу Ткаченко І.А. безоплатно у власність земельної ділянки по 

вул. Суворова (біля будинку № 3)» 

 

20. Про погодження проекту рішення міської ради № 2606 

«Про передачу Новік Л.В. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Колодязній (біля будинку № 44)» 

 

Індивідуальне садівництво (дозволи) 

21. Про погодження проекту рішення міської ради № 2607 

«Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок» (Ткачук, 27 п.) 

 

22. Про погодження проекту рішення міської ради № 2608 

«Про надання Слівку І.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Народній (біля буд. № 2)»  

 

23. Про погодження проекту рішення міської ради № 2609 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Мотокросній 

(біля буд. № 77)»  

 

24. Про погодження проекту рішення міської ради № 2610 

«Про надання Хомюк Д.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Миколи Левитського 

(біля будинку № 17/17)»  

 

Індивідуальне садівництво (передача) 

25. Про погодження проекту рішення міської ради № 2611 

«Про передачу у власність земельних ділянок громадянам 

в СТ ім. Тимірязєва» (Киракосов, 21 п.) 
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26. Про погодження проекту рішення міської ради № 2515 

«Про надання КП «БЛАГОУСТРІЙ» МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА 

КРОПИВНИЦЬКОГО» дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у районі проспекту Винниченка»  

 

27. Про погодження проекту рішення міської ради № 2612 

«Про передачу у власність земельних ділянок громадянам в садівницькому 

товаристві «Дружба» (Тиха, 13 п.) 

 

28. Про погодження проекту рішення міської ради № 2613 

«Про передачу у власність земельних ділянок громадянам в садівницькому 

товаристві «Аграрник» (Чепіга, 13 п.) 

 

29. Про погодження проекту рішення міської ради № 2614 

«Про передачу у власність земельних ділянок громадянам в садових 

товариствах» (Прозоровська, 32 п.) 
 

 

 

 

 

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 проекту порядку денного комісії питання відповідно 

до листів від 29.01.2019 № 121 (24 пункти) управління земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища, від 22.01.2019 

№ 19-218 управління містобудування та архітектури, від 29.01.2019 

№ 18-вих. Головного управління житлово-комунального господарства 

Міської ради міста Кропивницького. 

 

ВИСТУПИЛИ: 
 

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

наступні питання, а саме: 
 

про надання ФОП Яковлєву І.М. дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) по просп. Університетському 

(біля буд. № 25); 
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про надання КП «БЛАГОУСТРІЙ» МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА 

КРОПИВНИЦЬКОГО» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у районі проспекту Винниченка. 

 

Ларін А.С. запропонував включити до порядку денного комісії 

питання «Про надання Безсмолій В.Д. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Фортечному 

(біля будинку № 25)».  

 

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 управління 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

Міської ради міста Кропивницького від 29.01.2019 № 121 (24 пункти) 

управління земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища, від 22.01.2019 № 19-218 управління містобудування 

та архітектури, від 29.01.2019 № 18-вих. Головного управління житлово-

комунального господарства 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 наступні питання (додаються), а саме .  

 

про надання ФОП Яковлєву І.М. дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) по просп. Університетському 

(біля буд. № 25); 
 

про надання Безсмолій В.Д. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Фортечному 

(біля будинку № 25);  
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про надання КП «БЛАГОУСТРІЙ» МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА 

КРОПИВНИЦЬКОГО» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у районі проспекту Винниченка. 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (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» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

 

Савченко Т.М, яка ознайомила членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2380 «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», пояснила його основні положення та 

відповіла на запитання членів комісії. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2380 «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» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

2. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2496 «Про переведення садових (дачних) будинків 

у садових товариствах в м. Кропивницькому у жилі будинки» та пояснила 

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

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2496 «Про переведення 

садових (дачних) будинків у садових товариствах в м. Кропивницькому 

у жилі будинки». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

3. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2582 «Про внесення змін до рішення міської ради 

від 15.02.2018 року № 1442» («Про передачу ТОВ «ЕКОБЕЗПЕКА-К» 

в оренду земельної ділянки по вул. Аджамській») та пояснив його основні 

положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Коваленко С.М. та Максюта А.В. надали інформацію щодо земельної 

ділянки по вул. Аджамській та відповіли на запитання членів комісії. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Взяти до відома проект рішення міської ради № 2582 «Про внесення 

змін до рішення міської ради від 15.02.2018 року № 1442» («Про передачу 

ТОВ «ЕКОБЕЗПЕКА-К» в оренду земельної ділянки по вул. Аджамській»). 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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4. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2567 «Про надання Кіровоградському регіональному 

управлінню «Державний фонду сприяння молодіжному житловому 

будівництву» дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

по вул. Васнєцова, 8» та пояснив його основні положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Погребнюк А.А. відповів на запитання членів комісії. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Взяти до відома проект рішення міської ради № 2567 «Про надання 

Кіровоградському регіональному управлінню «Державний фонду 

сприяння молодіжному житловому будівництву» дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки по вул. Васнєцова, 8». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

5. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2601 «Про надання Довгенко А.О. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

на розі вул. Грушевського та пров. Васильківського» та пояснив його 

основні положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Довгенко А.О. відповіла на запитання членів комісії. 

 

Дрига В.В. надав додаткову інформацію щодо сім’ї Довгенко, 

земельної ділянки на розі вул. Грушевського та пров. Васильківського та 

запропонував підтримати вищезазначений проект рішення. 
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 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Відкласти на доопрацювання проект рішення міської ради № 2601 

«Про надання Довгенко А.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на розі вул. Грушевського 

та пров. Васильківського». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

6. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2565 «Про поновлення ФОП Хрикіну В.І. договорів оренди 

землі по м. Кропивницькому» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради № 2565 «Про поновлення 

ФОП Хрикіну В.І. договорів оренди землі по м. Кропивницькому».  
 

Результати голосування: 

«за» – 5, 

«утримались» – 1, 

Рішення прийнято. 
 

7. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2534 «Про надання Глумному І.А. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по пров. Училищному (напроти буд. № 10) (0,0024 га)» та пояснив його 

основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 
 

Взяти до відома проект рішення міської ради № 2534 «Про надання 

Глумному І.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Училищному (напроти буд. № 10) 

(0,0024 га)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

8. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2518 «Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам в садових товариствах» (Слюсаренко, 15 п.) та пояснив його 

основні положення. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

 

Капітонов С.І. звернув увагу членів комісії на проблеми з керівним 

складом садівничого товариства «ім. Тимірязєва» та запропонував 

відтермінувати розгляд питань стосовно зазначеного товариства. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Виключити з проекту рішення міської ради № 2518 «Про передачу 

у власність земельних ділянок громадянам в садових товариствах» 

(Слюсаренко, 15 п.) пункт 1, а саме: 

 

«1. Затвердити Слюсаренку Олександру Петровичу проект 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у власність 

для індивідуального садівництва в садівничому товаристві 

«ім. Тимірязєва», ділянка № 823. 
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1.1. Передати Слюсаренку Олександру Петровичу у власність 

земельну ділянку № 823 (кадастровий номер 3510100000:06:036:0281) 

в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва» загальною площею 0,1100 га 

(у тому числі по угіддях: 0,1100 га – багаторічні насадження) 

для індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

 Погодити проект рішення міської ради № 2518 «Про передачу 

у власність земельних ділянок громадянам в садових товариствах» 

(Слюсаренко, 15 п.) за виключенням пункту 1. 

 

Результати голосування: 

«за» – 4, 

«утримались» – 2, 

Рішення прийнято. 
 

9. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 1740 «Про надання ФОП Яковлєву І.М. дозволу 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

по просп. Університетському (біля буд. № 25)», пояснив його основні 

положення та повідомив про зауваження юридичного управління Міської 

ради міста Кропивницького. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради № 1740 «Про надання 

ФОП Яковлєву І.М. дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) по просп. Університетському (біля буд. № 25)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 3, 

«утримались» - 3 

Рішення не прийнято. 
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10. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2616 «Про надання Безсмолій В.Д. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по пров. Фортечному (біля будинку № 25)» та пояснив його основні 

положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Ларін А.С. надав додаткову інформацію щодо земельної ділянки 

по пров. Фортечному (біля будинку № 25) та запропонував погодити 

вищезазначене рішення.  

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради № 2616 «Про надання 

Безсмолій В.Д. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Фортечному (біля будинку № 25)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

*** 

 Дрига В.В. залишив засідання комісії. 

*** 

СЛУХАЛИ:  

 

 Шамардін О.С. запропонував членам комісії ознайомитися 

з відкритим геопорталом містобудівного кадастру м. Кропивницького на 

офіційному сайті Міської ради міста Кропивницького. 

 

 Ткаченко Г.А. поінформувала про створення управлінням 

містобудування та архітектури Міської ради міста Кропивницького 

відкритого геопорталу м. Кропивницького, який призначений для 

забезпечення віддаленого доступу багатьох користувачів. Одночасно 

зробила огляд складу геоінформаційної системи, її функціоналу та 

можливості підключатися до зовнішніх баз даних (наприклад «Публічної  

кадастрової карти України» тощо) також висвітлила етапи створення 

геопорталу м. Кропивницького, формати обміну даних містобудівного 

кадастру. 
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 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Взяти до відома інформацію управління містобудування та 

архітектури Міської ради міста Кропивницького щодо створення 

відкритого геопорталу м. Кропивницького. 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

11. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2596 «Про надання Демурі М.Г. та Красілічу В.І. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Ентузіастів, 29» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради № 2596 «Про надання 

Демурі М.Г. та Красілічу В.І. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Ентузіастів, 29». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

12. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2597 «Про надання Євтушенко І.П. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Романа 

Майстерюка, 16-а» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2597 «Про надання 

Євтушенко І.П. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Романа Майстерюка, 16-а». 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

13. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2598 «Про надання Вербецькому Б.В. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Олексія Глобенка» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2598 «Про надання 

Вербецькому Б.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Олексія Глобенка». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

14. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2599 «Про надання Касьян Т.О. та Касьяну М.О. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Володимира Івасюка, 24»  та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2599 «Про надання 

Касьян Т.О. та Касьяну М.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Володимира Івасюка, 24».  
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

15. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2600 «Про надання Ліхачовій Н.Ю. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Криворізькій, 58» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2600 «Про надання 

Ліхачовій Н.Ю. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Криворізькій, 58». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

16. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2602 «Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам» (Сідловський, 35 п.)та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2602 «Про передачу 

у власність земельних ділянок громадянам» (Сідловський, 35 п.).  
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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17. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2603 «Про передачу безоплатно у власність земельних 

ділянок громадянам» (Гаврилюк, 10 п.) та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2603 «Про передачу 

безоплатно у власність земельних ділянок громадянам» (Гаврилюк, 10 п.).  
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

18.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2604 «Про передачу у спільну часткову власність 

земельних ділянок громадянам» (Паутов, 8 п.) та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2604 «Про передачу у 

спільну часткову власність земельних ділянок громадянам» (Паутов, 8 п.).  
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

19.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2605 «Про передачу Ткаченко І.А. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Суворова (біля будинку № 3)», пояснив його 

основні положення та повідомив про зауваження містобудування 

та архітектури. 
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 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Відкласти розгляд проекту рішення міської ради № 2605 

«Про передачу Ткаченко І.А. безоплатно у власність земельної ділянки по 

вул. Суворова (біля будинку № 3)».  

 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища надати на комісію уточнену 

інформацію щодо земельної ділянки по вул. Суворова (біля будинку № 3) 

(в частині площі, юридичний висновок). 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

20.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2606 «Про передачу Новік Л.В. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Колодязній (біля будинку № 44)» та пояснив 

його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Відкласти розгляд проекту рішення міської ради № 2606 

«Про передачу Новік Л.В. безоплатно у власність земельної ділянки по 

вул. Колодязній (біля будинку № 44)». 

 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища надати на комісію уточнену 

інформацію щодо земельної ділянки по вул. Колодязній 

(біля будинку № 44) (доопрацювати пакет документів, узгодити 

з юридичним управлінням міської ради). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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21.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2607 «Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок» (Ткачук, 27 п.) 

та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

1. Виключити пункти 10 – 26 (садівниче товариство 

«ім. Тимірязєва») з проекту рішення міської ради № 2607 «Про надання 

дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок» (Ткачук, 27 п.),  

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

2. Погодити за виключенням пунктів 10 – 26 (садівниче товариство 

«ім. Тимірязєва») проект рішення міської ради № 2607 «Про надання 

дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок» (Ткачук, 27 п.). 

 

Результати голосування: 

«за» – 3, 

«утримались» - 2, 

Рішення не прийнято. 
 

22.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2608 «Про надання Слівку І.С. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Народній 

(біля буд. № 2)» та пояснив його основні положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Деркаченко Ю.О. запропонував запросити на комісію заявника. 
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 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Відкласти розгляд проекту рішення міської ради № 2608 

«Про надання Слівку І.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Народній (біля буд. № 2)». 

  

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища запросити на комісію заявника 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Народній (біля буд. № 2). 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

23. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2609 «Про надання Міщенку М.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Мотокросній (біля буд. № 77)» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2609 «Про надання 

Міщенку М.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Мотокросній (біля буд. № 77)».  
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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24.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2610 «Про надання Хомюк Д.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Миколи 

Левитського (біля будинку № 17/17)», повідомив про зауваження 

управління містобудування та архітектури міської ради щодо благоустрою 

території пояснив його основні положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Деркаченко Ю.О. запропонував запросити на комісію заявника. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

1. Відкласти розгляд проекту рішення міської ради № 2610 

«Про надання Хомюк Д.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Миколи Левитського 

(біля будинку № 17/17)».  

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища запросити на комісію заявника 

щодо земельної ділянки по вул. Миколи Левитського 

(біля будинку № 17/17)». 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

25.  СЛУХАЛИ: 

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

міської ради № 2611 «Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам в СТ ім. Тимірязєва» (Киракосов, 21 п.) та пояснив його 

основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Відкласти розгляд проекту рішення міської ради № 2611 

«Про передачу у власність земельних ділянок громадянам 

в СТ ім. Тимірязєва» (Киракосов, 21 п.).  

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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*** 

 Бєлов В.В. залишив засідання комісії 

*** 

 

26.  СЛУХАЛИ: 

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

міської ради № 2515 «Про надання КП «БЛАГОУСТРІЙ» МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у районі проспекту 

Винниченка» та пояснив його основні положення. 

ВИСТУПИЛИ: 

Капітонов С.І. запропонував запросити на комісію керівника 

КП «БЛАГОУСТРІЙ» МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО. 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Відкласти розгляд проекту рішення міської ради № 2515 

«Про надання КП «БЛАГОУСТРІЙ» МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА 

КРОПИВНИЦЬКОГО».  

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища запросити на комісію керівника 

КП «БЛАГОУСТРІЙ» МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

Луценко В.О. 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

*** 
Розгляд питань даного порядку денного  

за порядковими номерами 27 - 29 перенесено на наступне 

засідання постійної комісії міської ради 

з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища 
 

*** 

 

 

 

Голова комісії                   О.Шамардін 

 

 

 

Секретар комісії              В.Дрига 


