
 

 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

ПРОТОКОЛ  № 105 

засідання постійної комісії з питань архітектури,  

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища 
 

 

06 лютого 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: 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,  
 

Присутні: Слівко І.С. - щодо земельної ділянки 

по вул. Народній (біля буд. № 2), 

 

Хомюк Д.В. - щодо земельної ділянки 

по вул. Миколи Левитського 

(біля будинку № 17/17), 
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Рябовол С.В. - щодо земельної ділянки 

по вул. Єгорова (біля буд. № 6), 

 

Представники засобів масової інформації  

 

 

 

Порядок денний 

 

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

відносин та охорони навколишнього природного середовища Міської ради 

міста Кропивницького Вовенко Олег Анатолійович 

 

1. Про погодження проекту рішення міської ради № 2608 

(повторно) «Про надання Слівку І.С. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Народній (біля 

буд. № 2)»  

 

2. Про погодження проекту рішення міської ради № 2610 

(повторно) «Про надання Хомюк Д.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Миколи 

Левитського (біля будинку № 17/17)» 

 

3. Про погодження проекту рішення міської ради № 2647 

(повторно) «Про надання Рябоволу С.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Єгорова 

(біля буд. № 6)» 

 

Приватний сектор (передача учасник АТО) 

4. Про погодження проекту рішення міської ради № 2618 

«Про передачу Прядку І.Р. безоплатно у власність земельної ділянки 

в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник», 

діл. № 54)» 

 

Приватний сектор (дозволи) 

5. Про погодження проекту рішення міської ради № 2619 

«Про надання Бобришевій А.А. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Дорошенка 

(біля земельної ділянки з кадастровим № 3522585800:02:000:5344)» 
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Приватний сектор(передача) 

6. Про погодження проекту рішення міської ради № 2620 

«Про передачу у власність земельних ділянок громадянам» 

(Недбалова, 23 п.) 

 

Індивідуальне садівництво (дозволи) 

7. Про погодження проекту рішення міської ради № 2621 

«Про надання Волченко Н.А. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Херсонській, 74/68»  

 

8. Про погодження проекту рішення міської ради № 2622 

«Про надання Спориш Т.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Інгульській (біля буд. № 38)»  

 

9. Про погодження проекту рішення міської ради № 2623 

«Про надання Поліщук Н.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Червоногірській 

(біля буд. № 1-ж)» 

 

10. Про погодження проекту рішення міської ради № 2624 

«Про надання Ганжі Л.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Полтавській (біля буд. № 65)»  

 

11. Про погодження проекту рішення міської ради № 2625 

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

щодо відведення земельної ділянки по вул. Волгоградській, 17» 

 

12. Про погодження проекту рішення міської ради № 2626 

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

щодо відведення земельної ділянки по вул. Балтійській (біля буд. № 5)»  

 

13. Про погодження проекту рішення міської ради № 2627 

«Про надання Лукіну С.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Балтійській (біля буд. № 5)»  

 

14. Про погодження проекту рішення міської ради № 2628 

«Про надання Зайцевій К.Г. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по пров. Мініна, 15/5»  
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Гаражі (дозволи, власність) 

15. Про погодження проекту рішення міської ради № 2631 

«Про надання Білій А.Ф. дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою по вул. Архангельській, 11-к»   

 

16. Про погодження проекту рішення міської ради № 2632 

«Про надання Якупову Н.Н. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Героїв України 

(біля буд. № 38)» (інвалід ІІІ гр.) 

 

17. Про погодження проекту рішення міської ради № 2633 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка 

(біля буд. № 9)»  

 

18. Про погодження проекту рішення міської ради № 2634 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Курганній 

(вздовж огорожі ПАТ «Радій»)»  

 

19. Про погодження проекту рішення міської ради № 2635 

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

щодо відведення земельної ділянки по вул. Віктора Чміленка 

(біля буд. № 103)» 

 

20. Про погодження проекту рішення міської ради № 2636 

«Про надання Власюку С.П. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Арсенія Тарковського 

(біля буд. № 2)»  

 

21. Про погодження проекту рішення міської ради № 2637 

«Про надання Поставнюку Б.І. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Волкова 

(біля буд. № 10, корп. 4)»  

 

22. Про погодження проекту рішення міської ради № 2638 

«Про надання Блакитному П.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по Студентському 

бульвару (біля буд. № 4-а)»  
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23. Про погодження проекту рішення міської ради № 2639 

«Про надання Мамренко С.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Куроп’ятникова 

(ГК «Горняк»)» 

 

24. Про погодження проекту рішення міської ради № 2640 

«Про надання Коптєву С.Б. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Волкова 

(біля буд. № 9, корп. 2)»  

 

25. Про погодження проекту рішення міської ради № 2641 

«Про надання Чернову М.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Генерала Жадова 

(біля буд. № 22/1)»  

 

26. Про погодження проекту рішення міської ради № 2642 

«Про надання Садовніченку С.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Генерала Жадова 

(біля буд. № 22/1)»  

 

27. Про погодження проекту рішення міської ради № 2643 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Кременчуцькій 

(біля буд. № 3)» 

 

28. Про погодження проекту рішення міської ради № 2644 

«Про надання Озерному А.А. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Вокзальній 

(біля буд. № 26)»  

 

29. Про погодження проекту рішення міської ради № 2645 

«Про надання Басхалілову М.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Карабінерній 

(навпроти буд. № 40)»  

 

30. Про погодження проекту рішення міської ради № 2646 

«Про надання Фетьку В.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Героїв України 

(біля буд. № 12, корп. 4)»  
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Постійне користування (дозволи) 

31. Про погодження проекту рішення міської ради № 2675 

«Про надання КІРОВОГРАДСЬКОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ «КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА СТАНЦІЯ 

ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ КІРОВГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» дозволу 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі по вул. Преображенській, 88» 

(розміщення станції переливання крові) 

 

Припинення 

32. Про погодження проекту рішення міської ради № 2676 

«Про припинення ПП Бреурош Л.М. права користування земельною 

ділянкою по вул. Віктора Чміленка, 49, кв. 3» (розміщення магазину) 

 

Внесення змін  

33. Про погодження проекту рішення міської ради № 2677 

«Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради 

від 29.03.2011 № 423» (виключення пункту 3»укладання договору оренди 

протягом 6 місяців) 

 

Викуп (дозволи)  

34. Про погодження проекту рішення міської ради № 2678 

«Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по вул. Преображенській (біля скверу «Центральний») 

(для розміщення торговельного павільйону)  

 

ДОДАТКОВІ  

35. Про погодження проекту рішення міської ради № 2679 

«Про внесення змін до рішення Міської ради мста Кропивницького 

від 06.11.2018 № 1964 «Про уповноваження»  

 

36. Про погодження проекту рішення міської ради № 2680 

«Про передачу громадянам безоплатно у власність земельних ділянок 

по вул. Можайського, 2-а» 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 Шамардіна О.С., голову комісії, щодо формування порядку денного 

засідання постійної комісії Міської ради міста Кропивницького з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища та запропонував 

включити до порядку денний комісії питання відповідно до листів 



7 

 

від 05.02.2019 № 19-155 (30 пунктів) та № 19-158 (4 пункти) управління 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

Міської ради міста Кропивницького 
 

ВИСТУПИЛИ: 
 

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

2 питання, а саме: 

про внесення змін до рішення Міської ради мста Кропивницького 

від 06.11.2018 № 1964 «Про уповноваження»;  

про передачу громадянам безоплатно у власність земельних ділянок 

по вул. Можайського, 2-а. 
 

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 05.02.2019 № 19-155 (30 пунктів) 

та № 19-158 (4 пункти). 

 

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 питання (додаються), а саме: 

 

про внесення змін до рішення Міської ради мста Кропивницького 

від 06.11.2018 № 1964 «Про уповноваження»;  
 

про передачу громадянам безоплатно у власність земельних ділянок 

по вул. Можайського, 2-а. 
 

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: 

 

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

міської ради № 2608 (повторно) «Про надання Слівку І.С. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Народній (біля буд. № 2)», пояснив його основні положення 

та повідомив про зауваження юридичного управління Міської ради міста 

Кропивницького (не відповідає Плану зонування території міста). 
 

ВИСТУПИЛИ: 

  

 Слівко І.С. відповів на запитання членів комісії. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

 Відмовити у наданні Слівку І.С. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Народній 

(біля буд. № 2). 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

2. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2610 (повторно) «Про надання Хомюк Д.В. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Миколи Левитського (біля будинку № 17/17)», пояснив його 

основні положення та повідомив про відсутність юридичного висновку 

міської ради. 
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Одночасно, звернув увагу на висновок управління містобудування 

та архітектури міської ради про невідповідність до Плану зонування 

територій міста. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

  

 Хомюк Д.В. відповів на запитання членів комісії. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проекту міської ради 

№ 2610 (повторно) «Про надання Хомюк Д.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Миколи 

Левитського (біля будинку № 17/17)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2647 (повторно) «Про надання Рябоволу С.В. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Єгорова (біля буд. № 6)», пояснив його основні положення 

та ознайомив з позитивним висновком юридичного управління міської 

ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

  

 Рябовол С.В. відповів на запитання членів комісії. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2647 «Про надання 

Рябоволу С.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Єгорова (біля буд. № 6)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 4, 

«проти» - 1, 

«утримались» - 1, 

Рішення прийнято. 
 

4. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2618 «Про передачу Прядку І.Р. безоплатно у власність 

земельної ділянки в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним 

та СТ «Аграрник», діл. № 54)» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2618 «Про передачу 

Прядку І.Р. безоплатно у власність земельної ділянки в мікрорайоні 

Лелеківка (між пров. Курінним та СТ «Аграрник», діл. № 54)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

5. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2619 «Про надання Бобришевій А.А. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Дорошенка (біля земельної ділянки з кадастровим 

№ 3522585800:02:000:5344)» та пояснив його основні положення. 
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ВИСТУПИЛИ: 

  

 Капітонов С.І. зазначив на потребі додаткового вивчення 

вищевказаного питання та запропонував запросити заявника на комісію. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проекту рішення 

міської ради № 2619 «Про надання Бобришевій А.А. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Дорошенка (біля земельної ділянки з кадастровим 

№ 3522585800:02:000:5344)». 
 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища запросити на комісію заявника 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Дорошенка (біля земельної 

ділянки з кадастровим № 3522585800:02:000:5344). 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

6. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2620 «Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам» (Недбалова, 23 п.) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради № 2620 «Про передачу 

у власність земельних ділянок громадянам» (Недбалова, 23 п.).  
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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7. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2621 «Про надання Волченко Н.А. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Херсонській, 74/68», пояснив його основні положення та повідомив 

про зауваження юридичного управління міської ради. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Відкласти розгляд проекту рішення міської ради № 2621 

«Про надання Волченко Н.А. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Херсонській, 74/68». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

8. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2622 «Про надання Спориш Т.О. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Інгульській (біля буд. № 38)», пояснив його основні положення 

та повідомив про зауваження юридичного управління міської ради. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Відкласти розгляд проекту рішення міської ради № 2622 

«Про надання Спориш Т.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Інгульській (біля буд. № 38)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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9. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2623 «Про надання Поліщук Н.І. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Червоногірській (біля буд. № 1-ж)», пояснив його основні 

положення та повідомив про зауваження юридичного управління міської 

ради. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Відкласти розгляд проекту рішення міської ради № 2623 

«Про надання Поліщук Н.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Червоногірській 

(біля буд. № 1-ж)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

10. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2624 «Про надання Ганжі Л.М. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Полтавській (біля буд. № 65)», пояснив його основні положення 

та повідомив про зауваження юридичного управління міської ради. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Відкласти розгляд проекту рішення міської ради № 2624 

«Про надання Ганжі Л.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Полтавській (біля буд. № 65)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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11. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2625 «Про надання Бондару В.І. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Волгоградській, 17», пояснив його основні положення та повідомив 

про зауваження юридичного управління міської ради. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Відкласти розгляд проекту рішення міської ради № 2625 

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

щодо відведення земельної ділянки по вул. Волгоградській, 17». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

12. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2626 «Про надання Лукіній В.М. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Балтійській (біля буд. № 5)» пояснив його основні положення 

та повідомив про зауваження юридичного управління міської ради. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Відкласти розгляд проекту рішення міської ради № 2626  

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

щодо відведення земельної ділянки по вул. Балтійській (біля буд. № 5)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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13. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2627 «Про надання Лукіну С.С. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Балтійській (біля буд. № 5)», пояснив його основні положення 

та повідомив про зауваження юридичного управління міської ради. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Відкласти розгляд проекту рішення міської ради № 2627 

«Про надання Лукіну С.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Балтійській (біля буд. № 5)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

14. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2628 «Про надання Зайцевій К.Г. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по пров. Мініна, 15/5» пояснив його основні положення та повідомив 

про зауваження юридичного управління міської ради. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Відкласти розгляд проекту рішення міської ради № 2628 

«Про надання Зайцевій К.Г. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по пров. Мініна, 15/5».  
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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15. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2631 «Про надання Білій А.Ф. дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою по вул. Архангельській, 11-к» 

та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2631 

«Про надання Білій А.Ф. дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою по вул. Архангельській, 11-к». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

*** 

 Деркаченко Ю.О. залишив засідання комісію. 

*** 

 

16. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2632 «Про надання Якупову Н.Н. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Героїв 

України (біля буд. № 38)» (інвалід ІІІ гр.) та пояснив його основні 

положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Капітонов С.І. зазначив на потребу в узгодженні даного питання 

з суміжним ОСББ. 

 

 Дрига В.В. поінформував про розгляд зазначеного питання 

на виїзному засіданні комісії. 
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 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Відкласти розгляд проекту рішення міської ради № 2632 

«Про надання Якупову Н.Н. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Героїв України 

(біля буд. № 38)» (інвалід ІІІ гр.). 

 

2. Доручити управлінню державної архітектурно-будівельної інспекції 

у Міській раді міста Кропивницького та спеціалізованій інспекції Міській 

раді міста Кропивницького вивчити питання щодо можливості надання 

Якупову Н.Н. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Героїв України (біля буд. № 38) 

та за результатами розгляду надати інформацію на комісію. 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

17. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2633 «Про надання Яковченко О.С. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Юрія Коваленка (біля буд. № 9)» та пояснив його основні 

положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Бєлов В.В. запропонував додатково вивчити зазначене питання 

(узгодити з мешканцями). 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проекту рішення 

міської ради № 2633 «Про надання Яковченко О.С. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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*** 

 Деркаченко Ю.О. долучився до роботи комісії. 

*** 

 

18.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2634 «Про надання Біньковському Г.М. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проекту рішення 

міської ради № 2634 «Про надання Біньковському Г.М. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

19.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2635 «Про надання Попову І.М. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Віктора 

Чміленка (біля буд. № 103)» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проекту рішення 

міської ради № 2635 «Про надання Попову І.М. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Віктора 

Чміленка (біля буд. № 103)».  
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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20.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2636 «Про надання Власюку С.П. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Арсенія 

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

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проекту рішення 

міської ради № 2636 «Про надання Власюку С.П. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Арсенія 

Тарковського (біля буд. № 2)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

21.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2637 «Про надання Поставнюку Б.І. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Волкова (біля буд. № 10, корп. 4)» та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проекту рішення 

міської ради № 2637 «Про надання Поставнюку Б.І. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Волкова (біля буд. № 10, корп. 4)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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22.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2638 «Про надання Блакитному П.М. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по Студентському бульвару (біля буд. № 4-а)» та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проекту рішення 

міської ради № 2638 «Про надання Блакитному П.М. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

Студентському бульвару (біля буд. № 4-а)».  
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

23. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2639 «Про надання Мамренко С.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Куроп’ятникова (ГК «Горняк»)» та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2639 «Про надання 

Мамренко С.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Куроп’ятникова (ГК «Горняк»)».  
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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24.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2640 «Про надання Коптєву С.Б. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Волкова 

(біля буд. № 9, корп. 2)» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проекту рішення 

міської ради № 2640 «Про надання Коптєву С.Б. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Волкова 

(біля буд. № 9, корп. 2)».  
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

25.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2641 «Про надання Чернову М.М. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Генерала 

Жадова (біля буд. № 22/1)» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проекту рішення 

міської ради № 2641 «Про надання Чернову М.М. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Генерала 

Жадова (біля буд. № 22/1)».  
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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26.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2642 «Про надання Садовніченку С.О. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Генерала Жадова (біля буд. № 22/1)» та пояснив його основні 

положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проекту рішення 

міської ради № 2642 «Про надання Садовніченку С.О. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Генерала Жадова (біля буд. № 22/1)».  
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

27.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2643 «Про надання Медведенку В.В. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Кременчуцькій (біля буд. № 3)» та пояснив його основні 

положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проекту рішення 

міської ради № 2643 «Про надання Медведенку В.В. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Кременчуцькій (біля буд. № 3)». 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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28.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2644 «Про надання Озерному А.А. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проекту рішення 

міської ради № 2644 «Про надання Озерному А.А. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

29.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2645 «Про надання Басхалілову М.О. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Карабінерній (навпроти буд. № 40)» та пояснив його основні 

положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проекту рішення 

міської ради № 2645 «Про надання Басхалілову М.О. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Карабінерній (навпроти буд. № 40)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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30.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2646 «Про надання Фетьку В.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Героїв 

України (біля буд. № 12, корп. 4)» та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проекту рішення 

міської ради № 2646 «Про надання Фетьку В.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Героїв 

України (біля буд. № 12, корп. 4)».  
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

 

31.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2675 «Про надання КІРОВОГРАДСЬКОМУ 

НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА 

СТАНЦІЯ ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ КІРОВГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

РАДИ» дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

по вул. Преображенській, 88» (розміщення станції переливання крові) 

та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2675 «Про надання 

КІРОВОГРАДСЬКОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА СТАНЦІЯ ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ 

КІРОВГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 
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в натурі по вул. Преображенській, 88» (розміщення станції 

переливання крові). 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

32.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2676 «Про припинення ПП Бреурош Л.М. права 

користування земельною ділянкою по вул. Віктора Чміленка, 49, кв. 3» 

(розміщення магазину) та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Відкласти розгляд проекту рішення міської ради № 2676 

«Про припинення ПП Бреурош Л.М. права користування земельною 

ділянкою по вул. Віктора Чміленка, 49, кв. 3» (розміщення магазину).  

 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища надати на комісію юридичний 

висновок щодо вищезазначеного питання. 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

33.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2677 «Про внесення змін до рішення Кіровоградської 

міської ради від 29.03.2011 № 423» (виключення пункту 3» укладання 

договору оренди протягом 6 місяців) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2677 «Про внесення змін 

до рішення Кіровоградської міської ради від 29.03.2011 № 423» 

(виключення пункту 3, укладання договору оренди протягом 6 місяців). 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

34.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2678 «Про надання дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки по вул. Преображенській (біля скверу 

«Центральний») (для розміщення торговельного павільйону), пояснив 

його основні положення, повідомив про відсутність юридичного висновку 

та ознайомив із зауваженнями управління містобудування та архітектури. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Відкласти розгляд проекту рішення міської ради № 2678 

«Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по вул. Преображенській (біля скверу «Центральний») 

(для розміщення торговельного павільйону).  
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

35.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2679 «Про внесення змін до рішення Міської ради мста 

Кропивницького від 06.11.2018 № 1964 «Про уповноваження» та пояснив 

його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради № 2679 «Про внесення змін 

до рішення Міської ради міста Кропивницького від 06.11.2018 № 1964 

«Про уповноваження». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

36.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2680 «Про передачу громадянам безоплатно у власність 

земельних ділянок по вул. Можайського, 2-а» та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради № 2680 «Про передачу 

громадянам безоплатно у власність земельних ділянок 

по вул. Можайського, 2-а».  
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

Голова комісії               О. Шамардін 

 

 

 

 

 

Секретар комісії                  В. Дрига 


