
 

 
 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

ПРОТОКОЛ  №  106 

засідання постійної комісії з питань архітектури,  

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища 

 

13 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., 

Ларін А.С., 

 
 

Відсутні члени комісії: Гребенчук Ю.Ф., 

Деркаченко Ю.О., 

 

Запрошені: Мосін О.В. - заступник 

міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, 

 

 Вовенко О.А. – т.в.о. начальника  

управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного 

середовища Міської ради міста 

Кропивницького, 

 

Пидорич В.О. - заступник начальника 

управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного 

середовища - начальник відділу 

земельних відносин управління 

земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища 

Міської ради міста Кропивницького, 
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 Мартинова І.В. - начальник  

відділу планування управління 

містобудування та архітектури  

Міської ради міста Кропивницького,  

 

Морква М.О. – начальник 

відділу енергоменеджменту 

та промисловості департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій Міської ради міста 

Кропивницького, 
 

Присутні: Марущак Ю.А. – директор 

ТОВ «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД  

БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ № 1, 
 

 

 

 

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 № 2693 

«Про поновлення ТОВ «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ 

МАТЕРІАЛІВ № 1» договору оренди земельної ділянки 

по вул. Аджамській (територія «Веселівського родовища»)» 

 

2. Про погодження проекту рішення міської ради № 2694 

«Про надання ТОВ «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ 

МАТЕРІАЛІВ № 1» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Аджамській (територія 

«Веселівського родовища»)»  
 

3. Про погодження проекту рішення міської ради № 2683 

«Про затвердження земельної ділянки по вул. Волкова 

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

 

4. Про погодження проекту рішення міської ради № 2701 

«Про надання Решетову В.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Квітковій (біля 

будинку 1-а)» 
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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)»  
 

Приватний сектор (передача) 

6. 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)»  
 

7. Про погодження проекту рішення міської ради № 2465 

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

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

 

Гаражі (дозволи, власність) 

8. 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) 

  

9. 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)»  
 

10. 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»)»  
 

11. 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)»  
 

12. 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)» 
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13. 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)» 

  
14. 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)»  
 

15. 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)»  
 

16. 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)» 

 

17. 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)»  
 

18. 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)» 

 

19. 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)»  
 

20. 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)» 

 

21. 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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22. Про погодження проекту рішення міської ради № 2692 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Училищному 

(біля буд. № 6)»  

 

Викуп (дозволи) 

23. 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)  
 

Припинення 

24. 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) 

 

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 листа 

від 13.02.2019 № 19-185 (20 пунктів) управління земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища міської ради.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

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

комісії наступні питання, а саме: 

 

про поновлення ТОВ «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ 

МАТЕРІАЛІВ № 1» договору оренди земельної ділянки 

по вул. Аджамській (територія «Веселівського родовища»); 
 

про надання ТОВ «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ 

МАТЕРІАЛІВ № 1» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Аджамській (територія 

«Веселівського родовища»); 
 

про затвердження земельної ділянки по вул. Волкова (біля будинку 

№ 24-в) право оренди на яку набувається на аукціоні. 
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Дрига В.В., який повідомив про звернення до нього громадянина 

Решетова В.О. щодо земельної ділянки по вул. Квітковій (біля будинку 1-а) 

та запропонував розглянути наступне питання: 

 

про надання Решетову В.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Квітковій 

(біля будинку 1-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 листа управління 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

Міської ради міста Кропивницького від 13.02.2019 № 19-185 (20 пунктів). 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (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: 

 

про поновлення ТОВ «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ 

МАТЕРІАЛІВ № 1» договору оренди земельної ділянки 

по вул. Аджамській (територія «Веселівського родовища») (додається); 
 

про надання ТОВ «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ 

МАТЕРІАЛІВ № 1» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Аджамській (територія 

«Веселівського родовища») (додається); 
 

про затвердження земельної ділянки по вул. Волкова (біля будинку 

№ 24-в) право оренди на яку набувається на аукціоні (додається); 

 

про надання Решетову В.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Квітковій 

(біля будинку 1-а). 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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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» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2693 «Про поновлення ТОВ «КІРОВОГРАДСЬКИЙ 

ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ № 1» договору оренди земельної 

ділянки по вул. Аджамській (територія «Веселівського родовища»)» 

та пояснив його основні положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Марущак Ю.А. надав відповіді на запитання членів комісії. 

 

 Морква М.О. ознайомила присутніх з інформацією Кропивницького 

управління Головного управління ДФС у Кіровоградській області 

державної фіскальної служби України про стан розрахунків з бюджетом 

згідно ІКП ТОВ «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ 

МАТЕРІАЛІВ № 1 (недоїмки немає). 

 

 Вовенко О.А. звернув увагу присутніх на зауваження юридичного 

управління міської ради щодо обов’язкового зазначення доповнення 

в проекті рішення міської ради № 2693 «Про поновлення 

ТОВ «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ № 1» 

договору оренди земельної ділянки по вул. Аджамській (територія 

«Веселівського родовища»)» стосовно встановлення строку дії рішення, 

пов’язавши його з спеціальним дозволом на користування надрами, 

зокрема на час його дії. 

 

 Мосін О.В. запропонував доручити управлінню земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища міської ради ініціювати 

щодо включення зазначеного питання до проекту порядку денного сесії 

міської ради лише за наявності спеціального дозволу на користування 

надрами. 
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 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

 1. Погодити з доповненням проект рішення міської ради № 2693 

«Про поновлення ТОВ «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ 

МАТЕРІАЛІВ № 1» договору оренди земельної ділянки 

по вул. Аджамській (територія «Веселівського родовища»)» (стосовно 

встановлення строку дії рішення, пов’язавши його з спеціальним дозволом 

на користування надрами, зокрема на час його дії). 

 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища ініціювати щодо включення 

до проекту порядку денного сесії міської ради проект рішення міської ради 

№ 2693 «Про поновлення ТОВ «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД 

БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ № 1» договору оренди земельної ділянки 

по вул. Аджамській (територія «Веселівського родовища»)» лише 

за наявності спеціального дозволу на користування надрами. 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

2. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2694 «Про надання ТОВ «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД 

БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ № 1» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Аджамській 

(територія «Веселівського родовища»)» та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2694 «Про надання 

ТОВ «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ № 1» 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Аджамській (територія «Веселівського родовища»)» 

з пропозицією щодо встановлення строку дії рішення, пов’язавши його 

з спеціальним дозволом на користування надрами, зокрема на час його дії. 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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3. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2683 «Про затвердження земельної ділянки по вул. Волкова 

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

та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2683 «Про затвердження 

земельної ділянки по вул. Волкова (біля будинку № 24-в) право оренди на 

яку набувається на аукціоні». 
 

Результати голосування: 

«за» – 3, 

«утримались» – 2, 

Рішення не прийнято. 
 

4. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2701 «Про надання Решетову В.О. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Квітковій 

(біля будинку 1-а)» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2701 «Про надання 

Решетову В.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Квітковій (біля будинку 1-а)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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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. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект 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)». 

 
 

Результати голосування: 

«за» – 2, 

«утримались» – 3, 

Рішення не прийнято. 
 

6. 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)», пояснив його основні 

положення та повідомив про відсутність відповідного висновку 

юридичного висновку міської ради. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

1. 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)».  
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2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради надати на постійну 

комісію висновок юридичного управління щодо 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. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

  

 Мосін О.В. вказав на недопрацювання управління земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища міської ради в частині 

наявності висновків юридичного управління міської ради до кожного, 

без виключення питання, яке виноситься на розгляд комісії. 

 

7. 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)», 

пояснив його основні положення та повідомив про відсутність 

відповідного висновку юридичного висновку міської ради. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

1. Відкласти розгляд проекту рішення міської ради № 2465 

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

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

 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради надати на постійну 

комісію висновок юридичного управління щодо 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. 
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8. 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), пояснив його основні 

положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Мосін О.В. запропонував ретельніше розглядати питання щодо 

відведення земельних ділянок для розміщення гаражів та доручити 

управлінню земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища міської ради спільно з управлінням містобудування 

та архітектури міської ради надавати на комісію висновки стосовно 

обстеження на місці відповідних земельних ділянок для розміщення 

гаражів (вільна земельна ділянка, наявні гаражі металеві/капітальна 

забудова тощо). 

 

 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 земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради спільно з управлінням 

містобудування та архітектури міської ради надавати на комісію висновки 

стосовно обстеження на місці відповідних земельних ділянок для 

розміщення гаражів (вільна земельна ділянка, наявні гаражі 

металеві/капітальна забудова тощо). 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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9. 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. повторно запропонував з метою узгодження з мешканцями 

(бажаючими побудувати гаражі по вул. Юрія Коваленка (біля буд. № 9)) 

відкласти вищезазначене питання. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Відкласти, до узгодження з мешканцями, бажаючими побудувати 

гаражі по вул. Юрія Коваленка (біля буд. № 9), 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. 
 

10. 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. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Бєлов В.В. повторно повідомив, що земельна ділянка 

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

землекористувачем, тому вищезазначений проект рішення некоректний. 

 

 Мосін О.В. підтримав твердження Бєлова В.В. та зазначив 

на проблемі в частині надання заявниками недостатньо якісних 

картографічних матеріалів. 
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 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища міської ради підготувати проект рішення 

про відмову в наданні Біньковському Г.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Курганній 

(вздовж огорожі ПАТ «Радій») та ініціювати щодо включення зазначеного 

питання до проекту порядку денного сесії міської ради.  

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

11. 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)», пояснив його основні положення 

та повідомив про відсутність відповідного висновку юридичного висновку 

міської ради. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

1. 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)». 

 

 2. Доручити управлінню земельних відносин надати на комісію 

висновок стосовно обстеження на місці земельної ділянки по вул. Віктора 

Чміленка (біля буд. № 103) (вільна земельна ділянка, наявний гараж 

металевий/капітальна забудова тощо). 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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12. 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: 
 

1. 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)». 

 

 2. Доручити управлінню земельних відносин надати на комісію 

висновок стосовно обстеження на місці земельної ділянки по вул. Арсенія 

Тарковського (біля буд. № 2) (вільна земельна ділянка, наявний гараж 

металевий/капітальна забудова тощо). 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

13. 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: 

 

1. 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)». 
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2. Доручити управлінню земельних відносин надати на комісію 

висновок стосовно обстеження на місці земельної ділянки по вул. Волкова 

(біля буд. № 10, корп. 4) (вільна земельна ділянка, наявний гараж 

металевий/капітальна забудова тощо). 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

14. 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: 

 

1. 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)». 

 

2. Доручити управлінню земельних відносин надати на комісію 

висновок стосовно обстеження на місці земельної ділянки 

по Студентському бульвару (біля буд. № 4-а) (вільна земельна ділянка, 

наявний гараж металевий/капітальна забудова тощо). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

15. 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. 
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 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. 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)». 

 

2. Доручити управлінню земельних відносин надати на комісію 

висновок стосовно обстеження на місці земельної ділянки по вул. Волкова 

(біля буд. № 9, корп. 2) (вільна земельна ділянка, наявний гараж 

металевий/капітальна забудова тощо).  
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

16. 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: 

 

1. 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)». 

 

2. Доручити управлінню земельних відносин надати на комісію 

висновок стосовно обстеження на місці земельної ділянки по вул. Генерала 

Жадова (біля буд. № 22/1) (вільна земельна ділянка, наявний гараж 

металевий/капітальна забудова тощо). 
 

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 № 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: 

 

1. 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)». 

 

2. Доручити управлінню земельних відносин надати на комісію 

висновок стосовно обстеження на місці земельної ділянки по вул. Генерала 

Жадова (біля буд. № 22/1) (вільна земельна ділянка, наявний гараж 

металевий/капітальна забудова тощо). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

18.  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: 

 

1. 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)». 
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2. Доручити управлінню земельних відносин надати на комісію 

висновок стосовно обстеження на місці земельної ділянки 

по вул. Кременчуцькій (біля буд. № 3)» (вільна земельна ділянка, наявний 

гараж металевий/капітальна забудова тощо). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

19.  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: 

 

1. 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)». 

 

2. Доручити управлінню земельних відносин надати на комісію 

висновок стосовно обстеження на місці земельної ділянки 

по вул. Вокзальній (біля буд. № 26) (вільна земельна ділянка, наявний 

гараж металевий/капітальна забудова тощо). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

20.  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. 
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 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. 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)». 

 

2. Доручити управлінню земельних відносин надати на комісію 

висновок стосовно обстеження на місці земельної ділянки 

по вул. Карабінерній (навпроти буд. № 40) (вільна земельна ділянка, 

наявний гараж металевий/капітальна забудова тощо). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

21.  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: 
 

1. 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)». 

 

2. Доручити управлінню земельних відносин надати на комісію 

висновок стосовно обстеження на місці земельної ділянки по вул. Героїв 

України (біля буд. № 12, корп. 4) (вільна земельна ділянка, наявний гараж 

металевий/капітальна забудова тощо). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

 

 

 



21 

 

22.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2692 «Про надання Яблонському І.А. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по пров. Училищному (біля буд. № 6)» та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Відкласти розгляд проекту рішення міської ради № 2692 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Училищному 

(біля буд. № 6)». 

 

2. Доручити управлінню земельних відносин надати на комісію 

висновок стосовно обстеження на місці земельної ділянки 

по пров. Училищному (біля буд. № 6) (вільна земельна ділянка, наявний 

гараж металевий/капітальна забудова тощо). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

23. 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) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект 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» – 4, 

«утримались» – 1, 

Рішення прийнято. 
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24.  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), пояснив його основні положення та поінформував 

щодо пропозиції юридичного управління міської ради, а саме: «припинити 

ПП Бреурош Л.М. за умови звернення до міської ради покупця». 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

1. Відправити на доопрацювання проект 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 направити листа покупцю 

земельно ділянки по вул. Віктора Чміленка, 49, кв. 3 щодо відповідного 

звернення до міської ради. 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

ВИСТУПИЛИ: 
 

 Мосін О.В. повідомив, що планується зустріч 

із землевпорядними організаціями - розробниками документів 

землекористування щодо стану виготовлення технічної документації 

та запропонував членам комісії долучитися до заходу. 
 

 

 

 

 

Голова комісії         О.Шамардін 

 

 

 

 

Секретар комісії                   В.Дрига 


