
 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

ПРОТОКОЛ  №  108 

засідання постійної комісії з питань архітектури,  

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища 

 

27 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., 

Гребенчук Ю.Ф., 

Ларін А.С., 

 

Відсутні члени комісії: 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, 

 

 Мартинова І.В. - начальник відділу 

планування управління містобудування 

та архітектури Міської ради міста 

Кропивницького, 
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 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, 
 

Присутні: Жадейкіте Л.А. – представник Головного 

управління Національної поліції в 

Кіровоградській області, 

 

Представники засобів масової інформації 

та громадських організацій 

 

 

Порядок денний 

 

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

відносин та охорони навколишнього природного середовища  

Міської ради міста Кропивницького Вовенко Олег Анатолійович 

 

Індивідуальне садівництво (передача) 

1. Про погодження проекту рішення міської ради № 2612 

«Про передачу у власність земельних ділянок громадянам в садівницькому 

товаристві «Дружба» (Тиха, 21 п.)  
 

2. Про погодження проекту рішення міської ради № 2613 

«Про передачу у власність земельних ділянок громадянам в садівницькому 

товаристві «Аграрник» (Чепіга, 15 п.)  
 

3. Про погодження проекту рішення міської ради № 2614 

«Про передачу у власність земельних ділянок громадянам в садових 

товариствах» (Прозоровська, 32 п.) 

 

4. Про погодження проекту рішення міської ради № 2629 

«Про передачу Добровольській Т.А. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Народній (біля будинку № 10)» 

 

5. Про погодження проекту рішення міської ради № 2630 

«Про передачу СТ «ГО «Дружба» безоплатно у власність земельної 

ділянки по пров. Лелеківському 2-му, 25» (для іншого 

сільськогосподарського призначення)  
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Гаражі (дозволи, власність) 

6. Про погодження проекту рішення міської ради № 2648 

«Про надання Поєдинок А.С. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Архітектора 

Паученка (біля буд. № 66)»  
 

7.  (питання знято при формуванні порядку денного) 

Про погодження проекту рішення міської ради № 2589 «Про надання 

Галаті І.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по тупику Дагестанському (напроти буд. № 4)» 

 

8.  (питання знято при формуванні порядку денного) 

Про погодження проекту рішення міської ради № 2590 «Про надання 

Корженівському В.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по тупику Дагестанському 

(напроти буд. № 4)» 

 

9.  (питання знято при формуванні порядку денного) 

Про погодження проекту рішення міської ради № 2591 «Про надання 

Лойтрі В.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по тупику Дагестанському 

(напроти буд. № 4)» 

 

10. Про погодження проекту рішення міської ради № 2649 

«Про надання Красовському В.А. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Гоголя 

(у дворі будинку № 106)»  
 

Гаражі (передача, власність) 

11. Про погодження проекту рішення міської ради № 2650 

«Про передачу Буянкіну С.Ю. безоплатно у власність земельної ділянки по 

просп. Перемоги (біля території ЗОШ № 20)»  
 

12. Про погодження проекту рішення міської ради № 2651 

«Про передачу Задворньому В.К. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Андріївській (біля будинку 10-а)»  
 

Оренда (дозволи) 

13. Про погодження проекту рішення міської ради № 2652 

«Про надання ПАТ «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ» дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по 

вул. Руслана Слободянюка, 205» (для розміщення виробничо-технічної 

бази по обслуговуванню автомобілів з обладнанням автозаправної 

станції)   
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14. Про погодження проекту рішення міської ради № 2653 

«Про надання Коваленку С.П. дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою земельної ділянки по вул. Михайлівській, 36» 

(для розміщення офісу)   
 

15. Про погодження проекту рішення міської ради № 2654 

«Про надання АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі по вул. Яновського, 65/52» 

(для будівництва та обслуговування комплексу будівель громадського 

обслуговування) 
 

16. Про погодження проекту рішення міської ради № 2655 

«Про надання ТОВ «РЕНТ ТРЕЙД» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Олега 

Паршутіна, 28» (для розміщення виробничої бази) 

 

17. Про погодження проекту рішення міської ради № 2656 

«Про надання Кулішу В.М. дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо поділу земельної ділянки в натурі 

по просп. Промисловому, 15-а» (для розміщення комплексу будівель 

пункту технічного обслуговування транспортних засобів) 

 

18. Про погодження проекту рішення міської ради № 2657 

«Про надання ПАТ «Укрнафта» дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок 

в натурі по м. Кропивницькому» (автозаправочні станції, 5 д.)  
 

19. Про погодження проекту рішення міської ради (повторно) 

№ 2658 «Про надання ТОВ «Джерельний» дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Пацаєва, 14, корп. 1» (розміщення та обслуговування магазину)  
 

Постійне користування (дозволи) 

20. Про погодження проекту рішення міської ради № 2615 

«Про надання КП «БЛАГОУСТРІЙ» МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА 

КРОПИВНИЦЬКОГО» дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у районі проспекту Винниченка» 

(для розміщення парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва 

«Козачий острів»)  
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21. Про погодження проекту рішення міської ради № 2659 

«Про надання Кіровоградській обласній організації Товариства сприяння 

обороні України дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки по вул. Великій 

Перспективній, 84» (розміщення адміністративного будинку)  
 

22. Про погодження проекту рішення міської ради № 2660 

«Про надання ТОВ «ЗАВОД «ДЗЕРКАЛЬНИК» дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі по вул. Покровській, 48-а» (для розміщення заводу)  
 

23. Про погодження проекту рішення міської ради № 2714 

«Про надання Головному управлінню Національної поліції 

в Кіровоградській області дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по просп. Інженерів» (для розміщення 

штрафмайданчика) 

 

Постійне користування (припинення)  

24. Про погодження проекту рішення міської ради № 2662 

«Про припинення ОКВП «ДНІПРО-КІРОВОГРАД» права постійного 

користування земельними ділянками по м. Кропивницькому» 

(перехід права власності на майно) 

 

Поновлення 

25. Про погодження проекту рішення міської ради № 2663 

«Про поновлення ПП «БУР-СЕРВІС» договору оренди земельної ділянки 

по вул. Нижній П’ятихатській» (розміщення виробничих приміщень)  

 

Зміна цільового призначення 

26. Про погодження проекту рішення міської ради № 2664 

«Про зміну Тимошенко О.С. цільового призначення земельної ділянки 

по вул. Народній, 32-а» (з «ведення особистого селянського 

господарства» на «для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд)  

 

Оренда (припинення) 

27. Про погодження проекту рішення міської ради № 2665 

«Про припинення Колісниченко Л.Ф. та Волобуєвій Т.Ф. права 

користування земельною ділянкою по пров. Декабристів, 7» (розміщення 

магазину) 
 

28. Про погодження проекту рішення міської ради № 2666 

«Про припинення Ковальовій О.А. права користування земельною 

ділянкою по вул. Преображенській, 107» (розміщення та обслуговування 

магазину)  
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29. Про погодження проекту рішення міської ради № 2667 

«Про припинення ФОП Скляренку А.Б. права користування земельними 

ділянками по вул. Яновського (біля Колгоспного ринку)» (розміщення 

торговельних павільйонів, 2 дог. оренди)  
 

30. Про погодження проекту рішення міської ради № 2668 

«Про припинення ПАТ «Укрпошта» права користування земельною 

ділянкою по вул. Бєляєва, 15, корп. 1» (розміщення гуртожитку)  
 

31. Про погодження проекту рішення міської ради № 2669 

«Про припинення Омесю М.С. та Омесь О.І. права користування 

земельною ділянкою по вул. Шульгіних, 21» (розміщення магазину 

та офісу)  

 

32. Про погодження проекту рішення міської ради № 2718 

«Про надання ТДВ «КІРОВОГРАДГІДРОСПЕЦБУД» дозволу 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки по вул. Промисловій, 4» 

 

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 листа 

від 26.02.2019 № 19-245 (31 пункт) управління земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища Міської ради міста 

Кропивницького 

 

ВИСТУПИЛИ: 
 

 Вовенко О.А. вніс пропозиції: 

 включити до проекту порядку денного комісії проект рішення міської 

ради № 2718 «Про надання ТДВ «КІРОВОГРАДГІДРОСПЕЦБУД» дозволу 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки по вул. Промисловій, 4»; 

 

не включати до проекту порядку денного комісії пункти 7, 8, 9 листа 

від 26.02.2019 № 19-245 (31 пункт) управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища Міської ради міста 

Кропивницького у зв’язку з потребою доопрацювання, а саме: 
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проект рішення міської ради № 2589 «Про надання Галаті І.В. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по тупику Дагестанському (напроти буд. № 4)»; 
 

проект рішення міської ради № 2590 «Про надання 

Корженівському В.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по тупику Дагестанському 

(напроти буд. № 4)»; 
 

проект рішення міської ради № 2591 «Про надання Лойтрі В.М. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по тупику Дагестанському (напроти буд. № 4)». 

 

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 26.02.2019 № 19-245 (31 пункт). 

 

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 проект рішення міської ради № 2718 «Про надання 

ТДВ «КІРОВОГРАДГІДРОСПЕЦБУД» дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки по вул. Промисловій, 4» (додається).  

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

3) Не 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 пункти 7, 8, 9 листа від 26.02.2019 

№ 19-245 (31 пункт) управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища Міської ради міста 

Кропивницького, а саме: 
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проект рішення міської ради № 2589 «Про надання Галаті І.В. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по тупику Дагестанському (напроти буд. № 4)»; 
 

проект рішення міської ради № 2590 «Про надання 

Корженівському В.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по тупику Дагестанському 

(напроти буд. № 4)»; 
 

проект рішення міської ради № 2591 «Про надання Лойтрі В.М. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по тупику Дагестанському (напроти буд. № 4)». 

 

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 зі змінами та доповненнями. 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 Шамардіна О.С., який ознайомив членів комісії з інформацією 

Головного управління Міської ради міста Кропивницького 

(лист від 26.02.2019 № 34-вих) про виконання протокольного доручення 

постійної комісії міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища (пункт 2 протокол від 20.02.2019 № 107) щодо використання 

проїзду, який проходить по земельній ділянці по вул. Волкова 

(біля будинку № 9, корп. 2), а саме: вказаний проїзд використовується для 

доступу спецавтотранспорту з вивезення побутових відходів 

до контейнерного майданчика.  

  

 Вовенко О.А. повідомив, що вищезазначене питання буде винесено 

на наступну комісію з урахуванням вищезазначеної інформації. 
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1. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2612 «Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам в садівницькому товаристві «Дружба» (Тиха, 21 п.) та пояснив 

його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

 Погодити проект рішення міської ради № 2612 «Про передачу 

у власність земельних ділянок громадянам в садівницькому товаристві 

«Дружба» (Тиха, 21 п.). 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

2. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2613 «Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам в садівницькому товаристві «Аграрник» (Чепіга, 15 п.) 

та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2613 «Про передачу 

у власність земельних ділянок громадянам в садівницькому товаристві 

«Аграрник» (Чепіга, 15 п.). 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

3. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2614 «Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам в садових товариствах» (Прозоровська, 32 п.), пояснив його 

основні положення та повідомив щодо зауваження юридичного управління 

міської ради в частині пункту 1. 
 



10 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити за виключенням пункту 1 проект рішення міської ради 

№ 2614 «Про передачу у власність земельних ділянок громадянам 

в садових товариствах» (Прозоровська, 32 п.), а саме: 

 

«1. Затвердити Прозоровській Світлані Михайлівні проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність 

для індивідуального садівництва в садовому товаристві «50 років Жовтня», 

ділянка № 104. 

 

1.1. Передати Прозоровській Світлані Михайлівні у власність 

земельну ділянку № 104 (кадастровий номер 3510100000:10:092:0610) 

в садовому товаристві «50 років Жовтня» загальною площею 0,0600 га 

(у тому числі по угіддях: 0,0600 га – багаторічні насадження) 

для індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення». 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

4. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2629 «Про передачу Добровольській Т.А. безоплатно 

у власність земельної ділянки по вул. Народній (біля будинку № 10)» 

та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2629 «Про передачу 

Добровольській Т.А. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Народній (біля будинку № 10)».  
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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5. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2630 «Про передачу СТ «ГО «Дружба» безоплатно 

у власність земельної ділянки по пров. Лелеківському 2-му, 25» 

(для іншого сільськогосподарського призначення) та пояснив його 

основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2630 «Про передачу 

СТ «ГО «Дружба» безоплатно у власність земельної ділянки 

по пров. Лелеківському 2-му, 25» (для іншого сільськогосподарського 

призначення). 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

6. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2648 «Про надання Поєдинок А.С. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Архітектора Паученка (біля буд. № 66)» та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

1. Відкласти розгляд проекту рішення міської ради № 2648 

«Про надання Поєдинок А.С. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Архітектора 

Паученка (біля буд. № 66)». 

  

 2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища запросити на комісію заявника 

щодо земельної ділянки по вул. Архітектора Паученка (біля буд. № 66). 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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7. СЛУХАЛИ: 

 

Питання - проект рішення міської ради № 2589 «Про надання Галаті І.В. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по тупику Дагестанському (напроти буд. № 4)» знято 

при формуванні порядку денного.  
 

8. СЛУХАЛИ: 

 

Питання - проект рішення міської ради № 2590 «Про надання 

Корженівському В.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по тупику Дагестанському 

(напроти буд. № 4)» знято при формуванні порядку денного. 

 

9. СЛУХАЛИ: 

 

Питання - проект рішення міської ради № 2591 «Про надання 

Лойтрі В.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по тупику Дагестанському 

(напроти буд. № 4)» знято при формуванні порядку денного. 
 

10. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2649 «Про надання Красовському В.А. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Гоголя (у дворі будинку № 106)» та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради № 2649 «Про надання 

Красовському В.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Гоголя (у дворі будинку № 106)». 
 

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 № 2650 «Про передачу Буянкіну С.Ю. безоплатно у власність 

земельної ділянки по просп. Перемоги (біля території ЗОШ № 20)» 

та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради № 2650 «Про передачу 

Буянкіну С.Ю. безоплатно у власність земельної ділянки 

по просп. Перемоги (біля території ЗОШ № 20)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

12. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2651 «Про передачу Задворньому В.К. безоплатно 

у власність земельної ділянки по вул. Андріївській (біля будинку 10-а)», 

пояснив його основні положення та познайомив із фотофіксацією 

зазначеної земельної ділянки. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради № 2651 «Про передачу 

Задворньому В.К. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Андріївській (біля будинку 10-а)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 0, 

«утримались» - 6, 

Рішення не прийнято. 
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Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища спільно з юридичним управлінням міської ради 

підготувати проект рішення про відмову у передачі Задворньому В.К. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Андріївській 

(біля будинку 10-а). 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно), 

Рішення прийнято. 
 

13. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2652 «Про надання ПАТ «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ» 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки по вул. Руслана Слободянюка, 205» 

(для розміщення виробничо-технічної бази по обслуговуванню 

автомобілів з обладнанням автозаправної станції), пояснив його 

основні положення та ознайомив з пропозицією юридичного управління 

щодо включення до зазначеного проекту рішення пункту про припинення 

договору оренди. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Гребенчук Ю.Ф. запропонував запросити представника 

ПАТ «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ» для надання додаткової інформації. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Відкласти розгляд проекту рішення міської ради № 2652 

«Про надання ПАТ «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ» дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по 

вул. Руслана Слободянюка, 205» (для розміщення виробничо-технічної 

бази по обслуговуванню автомобілів з обладнанням автозаправної 

станції). 
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2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища запросити на комісію 

представника ПАТ «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ» для надання додаткової 

інформації. 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

14. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2653 «Про надання Коваленку С.П. дозволу 

на розроблення технічної документації із землеустрою земельної ділянки 

по вул. Михайлівській, 36» (для розміщення офісу) та пояснив його 

основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2653 «Про надання 

Коваленку С.П. дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою земельної ділянки по вул. Михайлівській, 36» 

(для розміщення офісу).  
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

15. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2654 «Про надання АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА 

КОРПОРАЦІЯ» дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

по вул. Яновського, 65/52» (для будівництва та обслуговування 

комплексу будівель громадського обслуговування) та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії, 

Мосін О.В.. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2654 «Про надання 

АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» дозволу 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі по вул. Яновського, 65/52» 

(для будівництва та обслуговування комплексу будівель громадського 

обслуговування). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5, 

«утримались» – 1, 

Рішення прийнято. 
 

16. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2655 «Про надання ТОВ «РЕНТ ТРЕЙД» дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Олега Паршутіна, 28» (для розміщення виробничої бази) 

та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2655 «Про надання 

ТОВ «РЕНТ ТРЕЙД» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Олега Паршутіна, 28» 

(для розміщення виробничої бази).  
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

17. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2656 «Про надання Кулішу В.М. дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

в натурі по просп. Промисловому, 15-а» (для розміщення комплексу 

будівель пункту технічного обслуговування транспортних засобів), 

пояснив його основні положення та ознайомив з пропозицією юридичного 
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управління щодо включення до зазначеного проекту рішення пункту 

про припинення договору оренди. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Бєлов В.В. запропонував запросити заявника. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Відкласти розгляд проекту рішення міської ради № 2656 

«Про надання Кулішу В.М. дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо поділу земельної ділянки в натурі по просп. 

Промисловому, 15-а» (для розміщення комплексу будівель пункту 

технічного обслуговування транспортних засобів).  

 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища запросити на комісію заявника 

щодо поділу земельної ділянки в натурі по просп. Промисловому, 15-а.  

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

18.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2657 «Про надання ПАТ «Укрнафта» дозволу 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельних ділянок в натурі по м. Кропивницькому» 

(автозаправочні станції, 5 д.) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2657 «Про надання 

ПАТ «Укрнафта» дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі 

по м. Кропивницькому» (автозаправочні станції, 5 д.).  
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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19.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради (повторно) № 2658 «Про надання ТОВ «Джерельний» 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Пацаєва, 14, корп. 1» (розміщення та обслуговування 

магазину) та ознайомив з інформацією управління містобудування 

та архітектури міської ради (лист від 22.01.2019 № 19-218) – надано 

паспорт прив’язки тимчасової споруди від 26.10.2015 № 3776 

на розміщення торговельного павільйону (поз. 1) терміном на 5 років 

для провадження підприємницької діяльності по вул. Пацаєва 

(біля магазину «Джерельний»). 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Відмовити у наданні ТОВ «Джерельний» дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Пацаєва, 14, корп. 1. 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

20.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2615 «Про надання КП «БЛАГОУСТРІЙ» МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у районі проспекту 

Винниченка» (для розміщення парку-пам’ятки садово-паркового 

мистецтва «Козачий острів») та пояснив його основні положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Капітонов С.І. вкотре звернув увагу на невиконання 

КП «БЛАГОУСТРІЙ» МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО» 

пункту 2 рішення міської ради від 10.06.2016 № 296 «Про депутатський 

запит депутата міської ради Капітонова С.І.», а саме: 

 «2. Надати Комунальному підприємству «Кіровоград-Благоустрій» 

Кіровоградської міської ради» дозвіл на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для розміщення природно-заповідного 

фонду скверу «Молодіжний». 
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 Мосін О.В. запропонував доручити КП «БЛАГОУСТРІЙ» МІСЬКОЇ 

РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО» звернутися з заявою до Міської ради 

міста Кропивницького щодо визначення меж природно-заповідного фонду 

скверу «Молодіжний» та оформлення земельної ділянки. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Погодити проект рішення міської ради № 2615 «Про надання 

КП «БЛАГОУСТРІЙ» МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО» 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у районі проспекту Винниченка» (для розміщення парку-

пам’ятки садово-паркового мистецтва «Козачий острів»).  

 

2. Доручити КП «БЛАГОУСТРІЙ» МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА 

КРОПИВНИЦЬКОГО» звернутися з заявою до Міської ради міста 

Кропивницького щодо визначення меж природно-заповідного фонду 

скверу «Молодіжний» та оформлення земельної ділянки. 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

21.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2659 «Про надання Кіровоградській обласній організації 

Товариства сприяння обороні України дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

по вул. Великій Перспективній, 84» (розміщення адміністративного 

будинку) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради № 2659 «Про надання 

Кіровоградській обласній організації Товариства сприяння обороні 

України дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки по вул. Великій 

Перспективній, 84» (розміщення адміністративного будинку). 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

22.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2660 «Про надання ТОВ «ЗАВОД «ДЗЕРКАЛЬНИК» 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі по вул. Покровській, 48-а» 

(для розміщення заводу) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2660 «Про надання 

ТОВ «ЗАВОД «ДЗЕРКАЛЬНИК» дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі по вул. Покровській, 48-а» (для розміщення заводу).  
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

23. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2714 «Про надання Головному управлінню Національної 

поліції в Кіровоградській області дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по просп. Інженерів» 

(для розміщення штрафмайданчика) та пояснив його основні 

положення. 
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ВИСТУПИЛИ: 

 

 Жадейкіте Л.А. відповіла на запитання присутніх. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2714 «Про надання 

Головному управлінню Національної поліції в Кіровоградській області 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по просп. Інженерів» (для розміщення штрафмайданчика).  
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

24.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2662 «Про припинення ОКВП «ДНІПРО-КІРОВОГРАД» 

права постійного користування земельними ділянками 

по м. Кропивницькому» (перехід права власності на майно) та пояснив 

його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради № 2662 «Про припинення 

ОКВП «ДНІПРО-КІРОВОГРАД» права постійного користування 

земельними ділянками по м. Кропивницькому» (перехід права власності 

на майно).  
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

25.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2663 «Про поновлення ПП «БУР-СЕРВІС» договору 

оренди земельної ділянки по вул. Нижній П’ятихатській» (розміщення 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2663 «Про поновлення 

ПП «БУР-СЕРВІС» договору оренди земельної ділянки по вул. Нижній 

П’ятихатській» (розміщення виробничих приміщень).  
 

Результати голосування: 

«за» – 5, 

«утримались» - 1. 

Рішення прийнято. 
 

26.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2664 «Про зміну Тимошенко О.С. цільового призначення 

земельної ділянки по вул. Народній, 32-а» (з «ведення особистого 

селянського господарства» на «для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд) та пояснив його 

основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2664 «Про зміну 

Тимошенко О.С. цільового призначення земельної ділянки 

по вул. Народній, 32-а» (з «ведення особистого селянського 

господарства» на «для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд).  
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

27.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2665 «Про припинення Колісниченко Л.Ф. 

та Волобуєвій Т.Ф. права користування земельною ділянкою 

по пров. Декабристів, 7» (розміщення магазину) та пояснив його основні 

положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

1. Відкласти розгляд проекту рішення міської ради № 2665 

«Про припинення Колісниченко Л.Ф. та Волобуєвій Т.Ф. права 

користування земельною ділянкою по пров. Декабристів, 7» (розміщення 

магазину). 

 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища звернутися до нового власника 

з пропозицією надати до міської ради документи на оформлення права 

користування земельною ділянкою по пров. Декабристів, 7. 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

28.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2666 «Про припинення Ковальовій О.А. права 

користування земельною ділянкою по вул. Преображенській, 107» 

(розміщення та обслуговування магазину) та пояснив його основні 

положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Відкласти розгляд проекту рішення міської ради № 2666 

«Про припинення Ковальовій О.А. права користування земельною 

ділянкою по вул. Преображенській, 107» (розміщення та обслуговування 

магазину). 

 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища звернутися до нового власника 

з пропозицією надати до міської ради документи на оформлення права 

користування земельною ділянкою по вул. Преображенській, 107. 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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29.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2667 «Про припинення ФОП Скляренку А.Б. права 

користування земельними ділянками по вул. Яновського (біля Колгоспного 

ринку)» (розміщення торговельних павільйонів, 2 дог. оренди) та пояснив 

його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Відкласти розгляд проекту рішення міської ради № 2667 

«Про припинення ФОП Скляренку А.Б. права користування земельними 

ділянками по вул. Яновського (біля Колгоспного ринку)» 

(розміщення торговельних павільйонів, 2 дог. оренди). 

 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища запропонувати новому власнику 

звернутися до міської ради документи щодо зміни договору власника 

земельними ділянками по вул. Яновського (біля Колгоспного ринку). 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

30.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2668 «Про припинення ПАТ «Укрпошта» права 

користування земельною ділянкою по вул. Бєляєва, 15, корп. 1» 

(розміщення гуртожитку) та поінформував щодо пропозиції юридичного 

управління міської ради щодо зміни підстави припинення. 

  

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Відкласти розгляд проекту рішення міської ради № 2668 

«Про припинення ПАТ «Укрпошта» права користування земельною 

ділянкою по вул. Бєляєва, 15, корп. 1» (розміщення гуртожитку).  
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2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища запросити на комісію 

представників ПАТ «Укрпошта». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

31.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2669 «Про припинення Омесю М.С. та Омесь О.І. права 

користування земельною ділянкою по вул. Шульгіних, 21» (розміщення 

магазину та офісу) та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Відмовити у припиненні Омесю М.С. та Омесь О.І. права 

користування земельною ділянкою по вул. Шульгіних, 21 (розміщення 

магазину та офісу). 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

32.  СЛУХАЛИ: 

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

міської ради № 2718 «Про надання ТДВ «КІРОВОГРАДГІДРОСПЕЦБУД» 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

по вул. Промисловій, 4» та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 2718 «Про надання 

ТДВ «КІРОВОГРАДГІДРОСПЕЦБУД» дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки по вул. Промисловій, 4».  

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

Голова комісії         О.Шамардін 

 

 

 

Секретар комісії                   В.Дрига 


