
 

 

 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

ПРОТОКОЛ  № 113  

засідання постійної комісії з питань архітектури,  

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища 
 

 

10 квітня 2019 року м. Кропивницький 
 
 

Голова комісії Шамардін О.С., 
 

 

Присутні всі члени комісії: Капітонов С.І. - заступник голови комісії, 

Дрига В.В. - секретар комісії, 

Бєлов В.В., 

Гребенчук Ю.Ф., 

Деркаченко Ю.О., 

Ларін А.С., 

 
 

Запрошені: Вовенко О.А. – начальник  

управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного 

середовища Міської ради міста 

Кропивницького, 
 

 Ткаченко Г.А. - начальник  

служби містобудівного кадастру 

управління містобудування та 

архітектури  

Міської ради міста Кропивницького,  
 

Присутні: 

 

Панішко В.А. – начальник  

КП «Універсал 2005», 

Тіхонова Л.Д - щодо земельної ділянки 

по вул. Євгена Тельнова 

(біля будинку № 7 корп. 5), 

 

Представник Вожжової О.В. - щодо 

земельної ділянки по вул. Космонавта 

Попова (біля будинку № 5), 
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Поєдинок Л.І. та Гуріна Л.В. – 

(представники Поєдинок А.С.), щодо 

земельної ділянки по вул. Архітектора 

Паученка (біля буд. № 66), 

 

Чаплінська В.М. – щодо земельної 

ділянки по просп. Інженерів, 

(поряд з ТОВ «Круп’яний дім»), 

 

Басхалілов М.О. та Попов І.М. – щодо 

земельної ділянки по вул. Карабінерній 

(навпроти буд. № 40), 

 

Представники засобів масової інформації 

та громадських організацій 

 

 

 

 

Порядок денний 

 

Питання доповідає начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища Міської ради міста 

Кропивницького Вовенко Олег Анатолійович 

 

1. (повторно) Про погодження проекту рішення міської ради № 2819 

«Про припинення КП «Універсал 2005» права користування земельною 

ділянкою по вул. Генерала Родимцева (виїзд на м. Кривий Ріг)» 

 

2.  (повторно) Про погодження проекту рішення міської ради 

№ 2807 «Про передачу Тіхоновій Л.Д. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Євгена Тельнова (біля будинку № 7 корп. 5» 

 

3. (повторно) Про погодження проекту рішення міської ради № 2810 

«Про передачу Вожжовій О.В. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Космонавта Попова (біля будинку № 5)» 

 

4. (повторно) 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)» 
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5. (повторно) Про погодження проекту рішення міської ради № 2813 

«Про затвердження земельної ділянки по просп. Інженерів, 

(поряд з ТОВ «Круп’яний дім»), право оренди на яку набувається 

на аукціоні» (для розміщення складських приміщень) 

 

Гаражі (дозволи, власність) 

6. 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)» 

 

Учасники АТО (дозволи) 

7. Про погодження проекту рішення міської ради № 2845 

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

землеустрою по пров. Бобринецькому» (учасник АТО, вільна) 

 

8. Про погодження проекту рішення міської ради № 2865 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Народній 

(біля земельної ділянки з кадастровим № 3510100000:05:053:0139)» 

(учасник АТО, вільна) 
 

Приватний сектор (дозволи) 

9. Про погодження проекту рішення міської ради № 2866 

«Про надання Марчук І.П. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Гетьмана Сагайдачного 

(біля будинку № 100)» 

 

10. Про погодження проекту рішення міської ради № 2867 

«Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам» (Лісовець п. 5, 4 діл.)  

 

Учасники АТО (передача) 

11. Про погодження проекту рішення міської ради № 2869 

«Про передачу Ліцман В.Р. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Сергія Сєнчева (ділянка № 66)» 

 

Гаражі (передача) 

12. Про погодження проекту рішення міської ради № 2849 

«Про передачу Дзюнічу О.М. безоплатно у власність земельної ділянки 

на перехресті вулиць Андріївської та Верхньої Биковської» 

(для будівництва індивідуального гаража) 
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13. Питання про погодження проекту рішення міської ради № 2874 

«Про передачу Яворській Є.І. у власність земельної ділянки по вул. Волкова 

(біля будинку № 28, корп. 1)» знято під час формування проекту порядку 

денного даного засідання постійної комісії Міської ради міста 

Кропивницького з питань архітектури, будівництва, реклами, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища 

 

Оренда (дозволи) 

14. Про погодження проекту рішення міської ради № 2851 

«Про надання ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Паризької комуни, 41» (для будівництва КТПп-10/0,4 кВ) 
 

15. Про погодження проекту рішення міської ради № 2804 

«Про надання ТОВ «ТОКЕН» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Глинки, 1-д» 

(для будівництва і обслуговування інших будівель громадської забудови) 

 

16. Про погодження проекту рішення міської ради № 2704 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Преображенській, 16-х (для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі) 
 

17. Про погодження проекту рішення міської ради № 2703 

«Про надання Вагжанову Ю.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Преображенській, 18-а» (для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі) 

 

Оренда (передача) 

18. Про погодження проекту рішення міської ради № 2852 

«Про передачу ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» в оренду земельних ділянок 

по вул. Пашутінській, 16/19» (площею 0,0588 га та 0,0250 га 

для розміщення відділення «Телекомсервіс» та радіовузлу) 

 

19. Про погодження проекту рішення міської ради № 2740 

«Про передачу ТОВ «АПК» АГРОКОМПЛЕКС» в оренду земельних 

ділянок по пров. Експериментальному, 4-а» (для розміщення 

та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості  

(для розміщення виробничої бази) 
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20. Про погодження проекту рішення міської ради № 2739 

«Про передачу ТОВ «Ласка» в оренду земельної ділянки 

по пров. Цеховому, 4-а» (для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості 

(для розміщення виробничої бази) 

 

Оренда (поновлення) 

21. (повторно) Про погодження проекту рішення міської ради 

№ 2742 «Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по місту 

Кропивницькому» (7 договорів) 
 

22. Питання про погодження проекту рішення міської ради № 2708 

«Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по місту 

Кропивницькому» знято під час формування проекту порядку денного 

даного засідання постійної комісії Міської ради міста Кропивницького 

з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища) 
 

Оренда (відмови)  

23. Про погодження проекту рішення міської ради № 2853 

«Про відмову Балясовій Т.Л. у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Пушкіна 

(біля будинку № 48)» (для облаштування входу в кабінет) 

 

Оренда (припинення) 

24. Про погодження проекту рішення міської ради № 2737 

«Про припинення ТОВ «Домініон-К» права користування земельною 

ділянкою по вул. Академіка Корольова, 13» 

 

Постійне користування (дозволи) 

25.  Питання про погодження проекту рішення міської ради № 2832 

«Про надання ГК «КАМРІ» дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по просп. Інженерів» знято під час 

формування проекту порядку денного даного засідання постійної комісії 

Міської ради міста Кропивницького з питань архітектури, будівництва, 

реклами, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища 

 

26. Про погодження проекту рішення міської ради № 2877 

«Про надання КЗ КДЮСШ № 2 дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Курганній, 64» 
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27. Про погодження проекту рішення міської ради № 2879 

«Про надання АТ «Кіровоградський проектно-конструкторський інститут 

«Грунтопосівмаш» дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо інветаризації земельної ділянки по вул. Генерала 

Родимцева, 106»    

 

Продаж земельних ділянок 

28. Про погодження проекту рішення міської ради № 2823 

«Про продаж Дзюбак Н.А. земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення по вул. Преображенській, 16-г» (для розміщення магазину) 
 

29. Про погодження проекту рішення міської ради № 2744 

«Про продаж Плуталовій В.Д. земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення по вул. Космонавта Попова, 15-г» (для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі) 

 

Аукціони (дозволи) 

30. Про погодження проекту рішення міської ради № 2484 

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

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

та пункту технічного обслуговування автомобілів) 

 

Зміна цільового призначення 

31. Про погодження проекту рішення міської ради № 2875 

«Про зміну Іноземцевій М.Д. цільового призначення земельної ділянки 

по вул. Кропивницького» (з «ведення садівництва» на «будівництво та 

обслуговування будівель торгівлі») 

 

Внесення змін 

32. Про погодження проекту рішення міської ради № 2876 

«Внесення змін до рішення від 07.02.2019 № 2342 Міської ради міста 

Кропивницького» («Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам в садових товариствах») 

 

33. Про погодження проекту рішення міської ради № 2738 

«Внесення змін до рішення міської ради від 04.07.2013 № 2422» 

(«Про поновлення договорів оренди земельних ділянок») 

 

Питання, відкладені на попередніх засіданнях комісії 

34. (повторно) Про погодження проекту рішення міської ради 

№ 2730 «Про передачу Рудник Н.Б. в оренду земельних ділянок 

по вул. Соборній, 25-б» (для розміщення кафе та магазину)  
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35. (повторно) Про погодження проекту рішення міської ради 

№ 2806 «Про надання Гуйвану С.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Січовій»  
 

36. (повторно) Про погодження проекту рішення міської ради 

№ 2834 «Про передачу кооперативу № 4 «Автолюбитель» у власність 

земельної ділянки по вул. Кримській, 121» (для розміщення гаражного 

кооперативу) 
 

37. Про погодження проекту рішення міської ради № 2687 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Дворцовій 

(у дворі буд. № 31)» 

 

38. Про погодження проекту рішення міської ради № 2686 

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

щодо відведення земельної ділянки по пров. Азовському 

(біля земельної ділянки з кадастровим № 3510100000:02:009:0103)» 

 

 

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 внесення пропозиції 

про включення до порядку денного комісії питання відповідно до листа 

від 10.04.2019 № 19-475 (35 пунктів) управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища Міської ради міста 

Кропивницького.  

 

ВИСТУПИЛИ: 
 

 Вовенко О.А. запропонував: 

 не включати до проекту порядку денного комісії 3 пункти листа 

управління земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища Міської ради міста Кропивницького від 10.04.2019 № 19-475 

(35 пунктів), а саме: 

 

 «п. 8 проект рішення міської ради № 2874 «Про передачу 

Яворській Є.І. у власність земельної ділянки по вул. Волкова 

(біля будинку № 28, корп. 1)»; 
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 «п. 17 проект рішення міської ради № 2708 «Про поновлення 

договорів оренди земельних ділянок по місту Кропивницькому»; 

 

 «п. 20 проект рішення міської ради № 2832 «Про надання 

ГК «КАМРІ» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по просп. Інженерів». 
 

 Включити до проекту порядку денного комісії питання, а саме: 

 проект рішення міської ради № 2687 «Про надання Котіковій Н.А. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Дворцовій (у дворі буд. № 31)». 

 

 Деркаченко Ю.О. запропонував включити до проекту порядку 

денного комісії питання, а саме: 
 

проект рішення міської ради № 2686 «Про надання Яковенку Д.В. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по пров. Азовському (біля земельної ділянки з кадастровим 

№ 3510100000:02:009:0103)». 
 

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 10.04.2019 № 19-475 (35 пунктів). 

 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

2). Не включати до проекту порядку денного засідання постійної 

комісії Міської ради міста Кропивницького з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища 3 питання, а саме: 

 

 «п. 8 проект рішення міської ради № 2874 «Про передачу 

Яворській Є.І. у власність земельної ділянки по вул. Волкова (біля будинку 

№ 28, корп. 1)»; 

 

 «п. 17 проект рішення міської ради № 2708 «Про поновлення 

договорів оренди земельних ділянок по місту Кропивницькому»; 
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 «п. 20 проект рішення міської ради № 2832 «Про надання 

ГК «КАМРІ» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по просп. Інженерів». 

 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

3). Включити до проекту порядку денного засідання постійної комісії 

Міської ради міста Кропивницького з питань архітектури, будівництва, 

реклами, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища питання про погодження проекту рішення міської 

ради № 2686 «Про надання Яковенку Д.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Азовському 

(біля земельної ділянки з кадастровим № 3510100000:02:009:0103)». 

 

Результати голосування: 

«за» – 7 (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» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

1. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2819 «Про припинення КП «Універсал 2005» права 

користування земельною ділянкою по вул. Генерала Родимцева 

(виїзд на м. Кривий Ріг)» та пояснив його основні положення. 
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ВИСТУПИЛИ: 

 

 Панішко В.А. надав відповіді на запитання комісії. 

 

 Шамардін О.С. вніс пропозицію доручити управлінню земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища спільно 

з юридичним управлінням Міської ради міста Кропивницького підготувати 

та надати на комісію проект рішення міської ради про звільнення 

від сплати орендної плати за користування земельною ділянкою 

по вул. Генерала Родимцева (виїзд на м. Кривий Ріг). 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

 1. Відкласти розгляд проекту рішення міської ради № 2819 

«Про припинення КП «Універсал 2005» права користування земельною 

ділянкою по вул. Генерала Родимцева (виїзд на м. Кривий Ріг)». 

 

 2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища спільно з юридичним управлінням 

Міської ради міста Кропивницького підготувати та надати на комісію 

проект рішення міської ради про звільнення від сплати орендної плати 

за користування земельною ділянкою по вул. Генерала Родимцева 

(виїзд на м. Кривий Ріг). 

 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

2. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2807 «Про передачу Тіхоновій Л.Д. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Євгена Тельнова (біля будинку № 7 корп. 5» 

та пояснив його основні положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Тіхонова Л.Д. надала відповіді на запитання комісії. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2807 «Про передачу 

Тіхоновій Л.Д. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Євгена 

Тельнова (біля будинку № 7 корп. 5». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5, 

«утримались» – 2, 

Рішення прийнято. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2810 «Про передачу Вожжовій О.В. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Космонавта Попова (біля будинку № 5)» 

та пояснив його основні положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Представник Вожжової О.В. надала відповіді на запитання комісії. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Відкласти розгляд проекту рішення міської ради № 2810 

«Про передачу Вожжовій О.В. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Космонавта Попова (біля будинку № 5)». 

 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради надати на комісію 

уточнену схему земельної ділянки по вул. Космонавта Попова 

(біля будинку № 5), а саме: місцезнаходження. 

 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

 

 

 



12 

 

 

 

 

 

 

4. СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який повторно 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. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Поєдинок Л.І. та Гуріна Л.В. – (представники Поєдинок А.С.) надали 

відповіді на запитання комісії. 

 

 Шамардін О.С. запропонував перенести розгляд зазначеного 

питання, доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради надати на комісію 

погодження відповідного ОСББ щодо можливості відведення земельної 

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

 

 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 міської ради надати на комісію 

погодження відповідного ОСББ щодо можливості відведення земельної 

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

 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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5. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2813 «Про затвердження земельної ділянки 

по просп. Інженерів (поряд з ТОВ «Круп’яний дім»), право оренди на яку 

набувається на аукціоні» (для розміщення складських приміщень) 

та пояснив його основні положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Чаплинська В.М. надала відповіді на запитання комісії. 

 

 Дрига В.В. звернув увагу на потребу в сформуванні земельної 

ділянки та чіткого визначення для яких потреб передбачається 

використання земельної ділянки по просп. Інженерів 

(поряд з ТОВ «Круп’яний дім»).  

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Відкласти розгляд проекту рішення міської ради № 2813 

«Про затвердження земельної ділянки по просп. Інженерів 

(поряд з ТОВ «Круп’яний дім»), право оренди на яку набувається 

на аукціоні» (для розміщення складських приміщень). 

 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради надати на комісію 

додаткову інформацію про сформовану земельну ділянку та чітке 

визначення для яких потреб передбачається використання земельної 

ділянки по просп. Інженерів (поряд з ТОВ «Круп’яний дім»). 

 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

6. 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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ВИСТУПИЛИ: 

 

Басхалілов М.О. та Попов І.М. пояснили ситуацію, яка склалася 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Карабінерній 

(навпроти буд. № 40) та надали відповіді на запитання комісії. 

 

 Шамардін О.С. запропонував присутнім заявникам звернутися  

до землевпорядної організації щодо уточнення місцезнаходження 

земельної ділянки по вул. Карабінерній (навпроти буд. № 40) (переробити 

схеми). 
 

 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 та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради надати на комісію 

уточнену інформацію щодо місцезнаходження земельної ділянки 

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

 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

*** 

 Деркаченко Ю.О. залишив роботу комісії. 

*** 

 

7. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2845 «Про надання Шпильовому О.М. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою по пров. Бобринецькому» 

(учасник АТО, вільна) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 
 

З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проекту рішення 

міської ради № 2845 «Про надання Шпильовому О.М. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою по пров. Бобринецькому» 

(учасник АТО, вільна). 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

8. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2865 «Про надання Буземському О.В. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Народній (біля земельної ділянки з кадастровим 

№ 3510100000:05:053:0139)» (учасник АТО, вільна) та пояснив його 

основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2865 «Про надання 

Буземському О.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Народній 

(біля земельної ділянки з кадастровим № 3510100000:05:053:0139)» 

(учасник АТО, вільна). 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

9. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2866 «Про надання Марчук І.П. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Гетьмана 

Сагайдачного (біля будинку № 100)»та пояснив його основні положення. 
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 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради № 2866 «Про надання  

Марчук І.П. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Гетьмана Сагайдачного  

(біля будинку № 100)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

10. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2867 «Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам» 

(Лісовець п. 5, 4 діл.) та пояснив його основні положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Дрига В.В. повідомив, що не голосуватиме відповідно 

до статей 1, 9, 14 Закону України «Про засади запобігання і протидії 

корупції» під час прийняття рішення в частині п. 4 проекту рішення міської 

ради № 2867 «Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок громадянам» (Лісовець п. 5, 4 діл.). 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

1. Погодити пункти 1, 2, 3 проекту рішення міської ради № 2867 

«Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам» (Лісовець п. 5, 4 діл.) 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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2. Погодити пункт 4 проекту рішення міської ради № 2867 

«Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам» (Лісовець п. 5, 4 діл.). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5, 

«не голосували» – 1, 

Рішення прийнято. 

 

11. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2869 «Про передачу Ліцман В.Р. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Сергія Сєнчева (ділянка № 66)» та пояснив його 

основні положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Бєлов В.В. звернув увагу на потребу вказати статус 

військовослужбовця (учасник АТО, бойових дій, ООС тощо). 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити з доповненням проект рішення міської ради № 2869 

«Про передачу Ліцман В.Р. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Сергія Сєнчева (ділянка № 66)» (зазначити статус 

військовослужбовця - учасник АТО, бойових дій, ООС тощо). 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

12. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2849 «Про передачу Дзюнічу О.М. безоплатно у власність 

земельної ділянки на перехресті вулиць Андріївської та Верхньої 

Биковської» (для будівництва індивідуального гаража) та пояснив його 

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

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Відкласти проекту рішення міської ради № 2849 «Про передачу 

Дзюнічу О.М. безоплатно у власність земельної ділянки на перехресті 

вулиць Андріївської та Верхньої Биковської» (для будівництва 

індивідуального гаража). 

 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради запросити на комісію 

заявника Дзюніча О.М. щодо земельної ділянки на перехресті вулиць 

Андріївської та Верхньої Биковської. 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

13. СЛУХАЛИ: 

 

 Питання про погодження проекту рішення міської ради № 2874 

«Про передачу Яворській Є.І. у власність земельної ділянки по вул. Волкова 

(біля будинку № 28, корп. 1)» знято під час формування проекту порядку 

денного даного засідання постійної комісії Міської ради міста 

Кропивницького з питань архітектури, будівництва, реклами, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища. 
 

14. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2851 «Про надання ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Паризької комуни, 41» (для будівництва КТПп-10/0,4 кВ) 

та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2851 «Про надання 

ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

вул. Паризької комуни, 41» (для будівництва КТПп-10/0,4 кВ).  
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

15. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2804 «Про надання ТОВ «ТОКЕН» дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по вул. Глинки, 1-д» (для будівництва і обслуговування інших будівель 

громадської забудови) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Відкласти розгляд проекту рішення міської ради № 2804 

«Про надання ТОВ «ТОКЕН» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Глинки, 1-д» 

(для будівництва і обслуговування інших будівель громадської забудови). 

 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради запросити на комісію 

заявника. 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

16. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2704 «Про надання Мартиненку О.М. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Преображенській, 16-х» (для будівництва та обслуговування 

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

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2704 «Про надання 

Мартиненку О.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Преображенській, 16-х» 

(для будівництва та обслуговування будівель торгівлі).  
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

17. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2703 «Про надання Вагжанову Ю.В. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Преображенській, 18-а» (для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2703 «Про надання 

Вагжанову Ю.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Преображенській, 18-а» 

(для будівництва та обслуговування будівель торгівлі).  
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

18.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2852 «Про передачу ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» в оренду 

земельних ділянок по вул. Пашутінській, 16/19» (площею 0,0588 га 

та 0,0250 га для розміщення відділення «Телекомсервіс» та радіовузлу) 

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 № 2852 

«Про передачу ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» в оренду земельних ділянок 

по вул. Пашутінській, 16/19» (площею 0,0588 га та 0,0250 га 

для розміщення відділення «Телекомсервіс» та радіовузлу).   

 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради запросити на комісію 

представника ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ». 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

19.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2740 «Про передачу ТОВ «АПК» АГРОКОМПЛЕКС» 

в оренду земельних ділянок по пров. Експериментальному, 4-а» 

(для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості (для розміщення виробничої бази) та пояснив його 

основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2740 «Про передачу 

ТОВ «АПК» АГРОКОМПЛЕКС» в оренду земельних ділянок 

по пров. Експериментальному, 4-а» (для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості (для розміщення 

виробничої бази)  
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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*** 

 Ларін А.С. залишив роботу комісії. 

*** 

 

20.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2739 «Про передачу ТОВ «Ласка» в оренду земельної 

ділянки по пров. Цеховому, 4-а» (для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості (для розміщення 

виробничої бази) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2739 «Про передачу 

ТОВ «Ласка» в оренду земельної ділянки по пров. Цеховому, 4-а» 

(для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості (для розміщення виробничої бази). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

21.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2742 «Про поновлення договорів оренди земельних 

ділянок по місту Кропивницькому» (7 договорів) та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Відкласти розгляд пункту 1 проекту рішення міської ради № 2742 

«Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по місту 

Кропивницькому» (7 договорів), а саме: 
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«1.Поновити приватному акціонерному товариству «Хлібний колос» 

договір оренди землі від 05.03.2008 № 11 (державна реєстрація 

від 02.03.2009 № 040938700002) з правом передачі земельної ділянки 

в суборенду строком на 20 років по вул. Полтавській, 28 

(на зупинці транспорту) (кадастровий № 3510100000:20:135:0001) 

загальною площею 0,0009 га для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі за рахунок земель житлової та громадської забудови.  

Встановити розмір орендної плати на рівні 10 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки.». 

 

1.1. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради запросити на комісію 

заявника щодо земельної ділянки по вул. Полтавській, 28 для надання 

додаткової інформації та надати фотофіксацію об’єкта. 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

2. Відкласти розгляд пункту 2 проекту рішення міської ради № 2742 

«Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по місту 

Кропивницькому» (7 договорів), а саме:   

 

«2.Поновити приватному акціонерному товариству «Хлібний колос» 

договір оренди землі від 05.03.2008 № 14 (державна реєстрація 

від 02.03.2009 № 040938700005) з правом передачі земельної ділянки 

в суборенду строком на 20 років по вул. Юрія Коваленка, 15 (на зупинці 

транспорту) (кадастровий № 3510100000:37:316:0005) загальною площею 

0,0009 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі за рахунок 

земель житлової та громадської забудови.  

Встановити розмір орендної плати на рівні 10 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки.». 

 

2.2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради запросити на комісію 

заявника щодо земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка, 15 

(надати погодження ПАТ «Кіровоградобленерго»). 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 



24 

 

 3. Погодити пункт 3 проекту рішення міської ради № 2742 

«Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по місту 

Кропивницькому» (7 договорів), а саме: 

 

«3. Поновити приватному акціонерному товариству «Хлібний колос» 

договір оренди землі від 05.03.2008 № 12 (державна реєстрація 

від 02.03.2009 № 040938700009) з правом передачі земельної ділянки 

в суборенду строком на 20 років по вул. Пляжній, 1 (кадастровий 

№ 3510100000:06:058:0001) загальною площею 0,0010 га для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі за рахунок земель житлової 

та громадської забудови.  

 

Встановити розмір орендної плати на рівні 10 % 

від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.». 

 
Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

4. Погодити пункт 4 проекту рішення міської ради № 2742 

«Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по місту 

Кропивницькому» (7 договорів), а саме: 

 

«4. Поновити ФОП Матковському Святославу Дмитровичу договір 

оренди землі від 15.04.2008 № 22 (державна реєстрація від 11.03.2009 

№ 040938700003) строком на 10 років за адресою: вул. Набережна, 13 

загальною площею 0,0164 га для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі на якій розташовані об’єкти нерухомого майна належні заявнику 

за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

 

Встановити розмір орендної плати на рівні 10 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки.».  
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

5. Погодити зі змінами в частині визначення строку оренди пункт 5 

проекту рішення міської ради № 2742 «Про поновлення договорів оренди 

земельних ділянок по місту Кропивницькому» (7 договорів) та викласти 

в наступній редакції, а саме: 
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«5. Поновити Краснову Ігорю Володимировичу договір оренди 

землі від 26.12.2012 № 105 (державна реєстрація від 25.11.2013 номер 

запису про інше речове право 3522614) строком на 10 років за адресою: 

вул. Соборній, 32/25 (кадастровий № 3510100000:33:301:0076) загальною 

площею 0,0159 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

на якій розташований об’єкт нерухомого майна належний заявнику за 

рахунок земель житлової та громадської забудови.  

 

Встановити розмір орендної плати на рівні 6 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки.». 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

6. Погодити зі змінами в частині розміру орендної плати пункт 6 

проекту рішення міської ради № 2742 «Про поновлення договорів оренди 

земельних ділянок по місту Кропивницькому» (7 договорів) та викласти 

в наступній редакції, а саме: 

 

«6. Поновити товариству з обмеженою відповідальністю «Задор» 

договір оренди землі від 26.12.2013 № 51 (державна реєстрація 

від 20.03.2014 року номер запису про інше речове право 5058887) строком 

на 5 років за адресою: вул. Генерала Родимцева, 4-а 

(кадастровий № 3510100000:42:354:0001) загальною площею 0,0075 га  

ля будівництва та обслуговування будівель закладів побутового 

обслуговування на якій розташовані об’єкти нерухомого майна належні 

заявнику за рахунок земель житлової та громадської забудови.  

 

Встановити розмір орендної плати на рівні 6 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки.». 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

7. Відкласти розгляд пункту 7 проекту рішення міської ради № 2742 

«Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по місту 

Кропивницькому» (7 договорів), а саме: 

 

«7.Петренко Любов Іванівні договір оренди землі від 10.02.2009 № 35 

(державна реєстрація від 28.05.2009 № 040938700019 ) строком на 10 років 

за адресою: вул. Добровольського (навпроти будинку № 22) (кадастровий 
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№ 3510100000:06:063:0027) для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі загальною площею 0,0016 га за рахунок земель житлової 

та громадської забудови. 

 

Встановити розмір орендної плати на рівні 12 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки.». 

 

7.1. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради надати на комісію 

візуалізацію земельної ділянки вул. Добровольського 

(навпроти будинку № 22). 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 8. Погодити за виключенням пунктів 1, 2 та 7 проект рішення міської 

ради № 2742 «Про поновлення договорів оренди земельних ділянок 

по місту Кропивницькому» (7 договорів). 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

22.  СЛУХАЛИ: 

 

 Питання про погодження проекту рішення міської ради № 2708 

«Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по місту 

Кропивницькому» знято під час формування проекту порядку денного 

даного засідання постійної комісії Міської ради міста Кропивницького з 

питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища). 
 

23. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2853 «Про відмову Балясовій Т.Л. у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Пушкіна (біля будинку № 48)» (для облаштування входу в кабінет) 

та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2853 «Про відмову 

Балясовій Т.Л. у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Пушкіна (біля будинку № 48)» 

(для облаштування входу в кабінет).  
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

24.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2737 «Про припинення ТОВ «Домініон-К» права 

користування земельною ділянкою по вул. Академіка Корольова, 13»  

та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради № 2737 «Про припинення 

ТОВ «Домініон-К» права користування земельною ділянкою 

по вул. Академіка Корольова, 13».  
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

25.  СЛУХАЛИ: 

 

 Питання про погодження проекту рішення міської ради № 2832 

«Про надання ГК «КАМРІ» дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по просп. Інженерів» знято під час 

формування проекту порядку денного даного засідання постійної комісії 

Міської ради міста Кропивницького з питань архітектури, будівництва, 

реклами, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища 
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26.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2877 «Про надання КЗ КДЮСШ № 2 дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Курганній, 64» та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2877 «Про надання 

КЗ КДЮСШ № 2 дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Курганній, 64».  
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

27.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2879 «Про надання АТ «Кіровоградський проектно-

конструкторський інститут «Грунтопосівмаш» дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо інветаризації земельної 

ділянки по вул. Генерала Родимцева, 106» та пояснив його основні 

положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2879 «Про надання 

АТ «Кіровоградський проектно-конструкторський інститут 

«Грунтопосівмаш» дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо інветаризації земельної ділянки по вул. Генерала 

Родимцева, 106». 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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28.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2823 «Про продаж Дзюбак Н.А. земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по вул. Преображенській, 16-г» 

(для розміщення магазину) та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2823 «Про продаж 

Дзюбак Н.А. земельної ділянки несільськогосподарського призначення по 

вул. Преображенській, 16-г» (для розміщення магазину). 
 

Результати голосування: 

«за» – 4, 

«утримались» – 1. 

Рішення прийнято. 
 

29.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2744 «Про продаж Плуталовій В.Д. земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по вул. Космонавта Попова, 15-г» 

(для будівництва та обслуговування будівель торгівлі) та пояснив його 

основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2744 «Про продаж 

Плуталовій В.Д. земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

по вул. Космонавта Попова, 15-г» (для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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30.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2484 «Про затвердження земельної ділянки 

по просп. Інженерів, право оренди на яку набувається на аукціоні» 

(для розміщення об’єкту торгівлі та пункту технічного обслуговування 

автомобілів) та пояснив його основні положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Дрига В.В. звернув увагу на потребу вивчення питання з якою метою 

буде використовуватись зазначена земельна ділянка. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Відкласти розгляд проекту рішення міської ради № 2484 

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

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

пункту технічного обслуговування автомобілів).  

 

 2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради надати на комісію 

інформацію з якою метою буде використовуватись зазначена земельна 

ділянка. 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

31.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2875 «Про зміну Іноземцевій М.Д. цільового призначення 

земельної ділянки по вул. Кропивницького» (з «ведення садівництва» 

на «будівництво та обслуговування будівель торгівлі») 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 № 2875 

«Про зміну Іноземцевій М.Д. цільового призначення земельної ділянки  

по вул. Кропивницького» (з «ведення садівництва» на «будівництво та 

обслуговування будівель торгівлі»). 

 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради запросити на комісію 

заявника. 

 

Результати голосування: 

«за» – 3, 

«утримались» – 2. 

Рішення не прийнято. 
 

*** 

 

 Погодити проект рішення міської ради № 2875 «Про зміну 

Іноземцевій М.Д. цільового призначення земельної ділянки 

по вул. Кропивницького» (з «ведення садівництва» на «будівництво та 

обслуговування будівель торгівлі»). 

 

Результати голосування: 

«за» – 2, 

«утримались» – 3. 

Рішення не прийнято. 
 

32.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2876 «Внесення змін до рішення від 07.02.2019 № 2342 

Міської ради міста Кропивницького» («Про передачу у власність 

земельних ділянок громадянам в садових товариствах») та пояснив його 

основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2876 «Внесення змін 

до рішення від 07.02.2019 № 2342 Міської ради міста Кропивницького» 

(«Про передачу у власність земельних ділянок громадянам в садових 

товариствах»).  
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

33.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2738 «Внесення змін до рішення міської ради 

від 04.07.2013 № 2422» («Про поновлення договорів оренди земельних 

ділянок») та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2738 «Внесення змін 

до рішення міської ради від 04.07.2013 № 2422» («Про поновлення 

договорів оренди земельних ділянок»). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

34.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2730 «Про передачу Рудник Н.Б. в оренду земельних 

ділянок по вул. Соборній, 25-б» (для розміщення кафе та магазину) 

та пояснив його основні положення. 
 

 У зв’язку з відсутністю фото об’єкту не розглянуто. 
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35.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2806 «Про надання Гуйвану С.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Січовій» 

та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити зі змінами в п. 1 проект рішення міської ради № 2806 

«Про надання Гуйвану С.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Січовій» та викласти 

в наступній редакції, а саме:  

 

«1. Надати Гуйвану Сергію Вячеславовичу дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 

по вул. Січовій загальною площею 0,0030 га (у тому числі по угіддях: 

0,0030 га – малоповерхова забудова) для будівництва індивідуального 

гаража за рахунок земель житлової та громадської забудови.». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

36.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2834 «Про передачу кооперативу № 4 «Автолюбитель» 

у власність земельної ділянки по вул. Кримській, 121» (для розміщення 

гаражного кооперативу) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради № 2834 «Про передачу 

кооперативу № 4 «Автолюбитель» у власність земельної ділянки 

по вул. Кримській, 121» (для розміщення гаражного кооперативу).  
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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СЛУХАЛИ: 
 

 Шамардін О.С. запропонував включити до порядку денного даної 

комісії питання про погодження проекту рішення міської ради № 2687 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Дворцовій 

(у дворі буд. № 31)». 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Включити до порядку денного даної комісії питання про погодження 

проекту рішення міської ради № 2687 «Про надання Котіковій Н.А. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Дворцовій (у дворі буд. № 31)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

37.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2687 «Про надання Котіковій Н.А. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Дворцовій (у дворі буд. № 31)» та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2687 «Про надання 

Котіковій Н.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Дворцовій (у дворі буд. № 31)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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38.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2686 «Про надання Яковенку Д.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по пров. Азовському (біля земельної ділянки з кадастровим 

№ 3510100000:02:009:0103)» та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2686 «Про надання 

Яковенку Д.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Азовському (біля земельної ділянки 

з кадастровим № 3510100000:02:009:0103)».  
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

 

 

 

Голова комісії        О.Шамардін 

 

 

 

 

Секретар комісії         В.Дрига 


