
 

  
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

ПРОТОКОЛ  № 116  

засідання постійної комісії з питань архітектури,  

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища 
 

 

15 травня 2019 року м. Кропивницький 
 
 

Голова комісії Шамардін О.С., 
 

 

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

Бєлов В.В., 

Гребенчук Ю.Ф., 

Деркаченко Ю.О., 

Ларін А.С., 

 
 

Відсутні члени комісії: Дрига В.В. - секретар комісії, 

 

Запрошені: Вовенко О.А. – начальник  

управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного 

середовища Міської ради міста 

Кропивницького, 

 

 Мездрін В.М. – начальник 

управління містобудування 

та архітектури Міської ради міста 

Кропивницького,  

головний архітектор міста, 

 

 Білокінь С.В.- начальник  

управління капітального будівництва 

Міської ради міста Кропивницького, 
 

Луценко В.О. - начальник комунального 

підприємства Міської ради міста 

Кропивницького «Благоустрій»,  
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Присутні: Поєдинок Л.І., довірена особа  

Поєдинок А.С. – щодо земельної ділянки 

по вул. Архітектора Паученка  

(біля будинку № 66), 

 

Довгенко А.О. - щодо земельної ділянки 

на розі вул. Грушевського  

та пров. Васильківського, 

 

Представники засобів масової інформації 

та громадських організацій 

 

Порядок денний 

 

Питання за порядковими номерами 1, 4-20 доповідає 

 начальник управління земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища Міської ради міста Кропивницького  

Вовенко Олег Анатолійович 

 

Приватний сектор (дозволи, вільні) 

1. Про погодження проекту рішення міської ради № 2601 

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

щодо відведення земельної ділянки на розі вул.Грушевського та  

пров.Васильківського» (багатодітна мати) 

 

2. Про погодження проекту рішення міської ради № 3064  

«Про надання управлінню капітального будівництва Міської ради міста 

Кропивницького дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул.Генерала Жадова, поз.16» 

 

Доповідає: 

 

Білокінь С.В.- начальник  

управління капітального будівництва 

Міської ради міста Кропивницького 

 

3. Про погодження проекту рішення міської ради № 3065  

«Про надання управлінню капітального будівництва Міської ради міста 

Кропивницького дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового призначення  

по вул.Героїв України, 26, корп.1» 

 

Доповідає: 

 

Білокінь С.В.- начальник  

управління капітального будівництва 

Міської ради міста Кропивницького 
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4. Про погодження проекту рішення міської ради № 2886  

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

щодо відведення земельної ділянки по пров. Санаторному 2-му, 15»  

(учасник АТО) 

 

Індивідуальне садівництво (передача) 

5. Про погодження проекту рішення міської ради № 2848  

«Про передачу Бровенку О.Т. у власність земельної ділянки по вул. Генерала 

Родимцева (біля будинку № 40)» (біля приватного житлового будинку) 

 

Гаражі (дозволи, власність) 

6. Про погодження проекту рішення міської ради № 2871  

«Про надання Пантюхіну О.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Кропивницького (біля буд. № 14)»  

 

7. Про погодження проекту рішення міської ради № 2885  

«Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам» (5 пунктів)  

 

8. Про погодження проекту рішення міської ради № 2904  

«Про надання Черепенку М.Г. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Космонавта Попова  

(біля буд. № 24, корп. 1)» 

 

9. Про погодження проекту рішення міської ради № 2910  

«Про надання Гуцу М.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Шевченка (у дворі буд. № 26)»  

  

10. Про погодження проекту рішення міської ради № 2961  

«Про надання Марковському К.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Вокзальній  

(біля буд. № 16, корп. 2)»  

 

Оренда (дозвола) 

11. Про погодження проекту рішення міської ради № 2860  

«Про надання Загороднюк А.В. дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду  

по вул. Лінія 10-а, 54-а» (для будівництва і обслуговування будівель 

торгівлі)  
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12. Про погодження проекту рішення міської ради № 2822  

«Про надання ТОВ «Фірма «Газда» дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду  

по вул.Кримській, 74» (для будівництва і обслуговування будівель торгівлі)  

 

13. Про погодження проекту рішення міської ради № 2859  

«Про надання ТОВ «Кіровоградське АТП-1101» дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки  

по вул.Автолюбителів, 14» (для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд переробної, машинобудівної 

та іншої промисловості) 

 

14. Про погодження проекту рішення міської ради № 3002  

«Про надання ПАТ «ІМПЕРІЯ-С» дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул.Великій 

Пермській, 88» (для розміщення заводу)  

 

Продаж 

15. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради  

№ 2824 «Про продаж Ларжевській Н.В. земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по вул.Покровській, 50»  

(виробнича база) 

 

Поділ земельної ділянки 

16. Про погодження проекту рішення міської ради № 2656  

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

землеустрою щодо поділу земельної ділянки по просп.Промисловому, 15-а» 

(для розміщення комплексу будівель пункту технічного обслуговування 

транспортних засобів)  

 

Поновлення договорів оренди 

17. Про погодження проекту рішення міської ради № 2820  

«Про поновлення договорів оренди земельних ділянок» (7 пунктів) 

 

18. Про погодження проекту рішення міської ради № 2861  

«Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по місту 

Кропивницькому» (5 пунктів) 

 

Припинення договорів оренди 

19. Про погодження проекту рішення міської ради № 2862  

«Про припинення КП «Теплоенергетик» права користування земельною 

ділянкою по вул. Енергетиків, 20» (для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури)  
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20. Про погодження проекту рішення міської ради № 3033  

«Про припинення Апеляційному суду Кіровоградської області права 

постійного користування землею по вул.Верхній Пермській, 2» 

 

21. Про погодження проекту рішення міської ради № 3001  

«Про внесення змін до рішення міської ради від 19.03.2019 № 2441»  

(«Про делегування прав замовника комплексної електрифікації територій  

в районі вулиці Козацької, провулків Козацького та Курінного  

у м.Кропивницькому ТОВ «Кіровоградська обласна енергопостачальна 

компанія») 

 

Доповідає: 

 

Мездрін В.М.- начальник  

управління містобудування та 

архітектури Міської ради міста 

Кропивницького 

 

 

 

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 

включити до проекту порядку денного комісії питання відповідно до листа 

від 13.05.2019 № 19-634 (17 пунктів) управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища Міської ради міста 

Кропивницького 
 

ВИСТУПИЛИ: 
 

 Вовенко О.А. вніс пропозиції: 

 

Включити до проекту порядку денного комісії наступні питання,  

а саме: 
 

 про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

управлінню капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул.Генерала Жадова, поз.16»; 

 про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

управлінню капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки шляхом зміни цільового призначення по вул.Героїв України, 26, 
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корп.1»; 

 про погодження проекту рішення міської ради № 3033  

«Про припинення Апеляційному суду Кіровоградської області права 

постійного користування землею по вул. Верхній Пермській, 2». 

Не включати, в зв’язку з потребою в доопрацюванні, до проекту 

порядку денного комісії пункт 8 листа від 13.05.2019 № 19-634 (17 пунктів) 

управління земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища міської ради, а саме: 

 «8. № 2961 «Про надання Марковському К.М. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул.Вокзальній 

(біля буд. № 16, корп. 2)». 

 

 Ларін А.С. запропонував розглянути заяви Харченко К.Ф. від 

24.09.2013 та Харченка В.М. від 10.04.2017 про регулювання земельних 

відносин.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 

1). Взяти за основу проект порядку денного засідання постійної комісії 

Міської ради міста Кропивницького з питань архітектури, будівництва, 

реклами, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища відповідно до листа управління земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища Міської ради міста 

Кропивницького від 13.05.2019 № 19-634 (17 пунктів). 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

2). Включити до проекту порядку денного засідання постійної комісії 

Міської ради міста Кропивницького з питань архітектури, будівництва, 

реклами, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища наступні питання, а саме: 

 

про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

управлінню капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул.Генерала Жадова, поз.16» (додається); 

 про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

управлінню капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки шляхом зміни цільового призначення по вул.Героїв України, 26, 

корп.1» (додається); 
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 про погодження проекту рішення міської ради № 3033  

«Про припинення Апеляційному суду Кіровоградської області права 

постійного користування землею по вул.Верхній Пермській, 2» (додається).  

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (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 розгляд заяв Харченко К.Ф. від 24.09.2013  

та Харченка В.М. від 10.04.2017 про регулювання земельних відносин. 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

4). В зв’язку з потребою в доопрацюванні, не включати до проекту 

порядку денного комісії пункт 8 листа від 13.05.2019 № 19-634 (17 пунктів) 

управління земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища міської ради, а саме: 

 «8. № 2961 «Про надання Марковському К.М. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул.Вокзальній 

(біля буд. № 16, корп. 2)». 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

5). 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: 

 

 Ларіна А.С., який ознайомив членів комісії із заявами Харченко К.Ф. 

від 24.09.2013 та Харченка В.М. від 10.04.2017 про регулювання земельних 

відносин та запропонував доручити управлінню земельних відносин та 
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охорони навколишнього природного середовища Міської ради відповідно 

підготувати питання та надати на розгляд наступного засідання постійної 

комісії Міської ради міста Кропивницького з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

 Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища Міської ради підготувати питання відповідно до заяв 

Харченко К.Ф. від 24.09.2013 та Харченка В.М. від 10.04.2017  

про регулювання земельних відносин та надати на розгляд наступного 

засідання постійної комісії Міської ради міста Кропивницького з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища. 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 Поєдинок Л.І. (довірена особа Поєдинок А.С. – щодо земельної ділянки 

по вул. Архітектора Паученка (біля будинку № 66) стосовно незгоди  

з результатами розгляду питання «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 будинку № 66)» на засіданні постійної комісії Міської ради 

міста Кропивницького з питань архітектури, будівництва, реклами, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища (протокол від 24.05.2019 № 114). 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Шамардін О.С., який надав роз’яснення Поєдинок Л.І. про те,  

що висновки постійної комісії міської ради носять рекомендаційний характер  

і можуть враховуватися міським головою при формуванні проекту порядку 

денного сесії міської ради (ст. 23 Регламенту міської ради сьомого скликання, 

затвердженого рішенням міської ради від 29.03.2019 № 183). Принагідно 

зазначив, що остаточне рішення приймається на сесії міської ради. 
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1. СЛУХАЛИ: 

 

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

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на розі вул.Грушевського та 

пров. Васильківського» (багатодітна мати) та пояснив його основні 

положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Довгенко А.О. надала відповіді на запитання присутніх членів комісії. 

 

 Шамардін О.С. вніс пропозицію відкласти розгляд зазначеного питання 

та доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища міської ради надати на комісію витяг з Державного 

реєстру речових прав щодо суміжних власників земельної ділянки, яка поряд 

зазначеної та запросити представників АРТ золото на комісію.  

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

 1. Відкласти розгляд проекту рішення міської ради № 2601  

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

щодо відведення земельної ділянки на розі вул.Грушевського  

та пров.Васильківського» (багатодітна мати). 

 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради надати на комісію витяг 

з Державного реєстру речових прав щодо суміжних власників земельної 

ділянки, яка поряд зазначеної та запросити представників АРТ золото  

на комісію. 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

2. СЛУХАЛИ: 

 

Білоконя С.В., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради № 3064 «Про надання управлінню капітального будівництва Міської 

ради міста Кропивницького дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул.Генерала Жадова, поз.16»  

та пояснив його основні положення. 

 



10 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

 Бєлов В.В. запропонував розглядати зазначене питання за наявності 

інформації Державного кадастрового реєстратора Управління 

Держземагенства та Бюро Технічної Інвентаризації  

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Погодити проект рішення міської ради № 3064 «Про надання 

управлінню капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул.Генерала Жадова, поз.16». 

 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища міської ради надати на сесію міської ради 

інформацію Обласного комунального підприємства «КІРОВОГРАДСЬКЕ 

ОБЛАСНЕ ОБ’ЄДНАНЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ»  

та Держземагенства Кіровоградської області. 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

 

Білоконя С.В., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради № 3065 «Про надання управлінню капітального будівництва Міської 

ради міста Кропивницького дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового призначення  

по вул.Героїв України, 26, корп.1» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 3065 «Про надання 

управлінню капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки шляхом зміни цільового призначення по вул.Героїв України, 26, 

корп.1». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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СЛУХАЛИ: 

 Луценко В.О. надав відповіді на запитання присутніх членів комісії 

щодо скверу «Молодіжного» та лісопарку «Бєляєвський». 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Доручити Головному управлінню житлово-комунального господарства 

міської ради спільно з фінансовим управлінням міської ради опрацювати 

питання щодо виділення додаткових коштів при коригуванні міського 

бюджету за І півріччя 2019 року на фінансову підтримку комунальному 

підприємству «Благоустрій» Міської ради міста Кропивницького» на 

замовлення виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у постійне користування скверу «Молодіжного» та лісопарку 

«Бєляєвський». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

 

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

ради № 2886 «Про надання Лівіцькому І.В. дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по пров.Санаторному 2-му, 15» (учасник АТО) та пояснив його основні 

положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Деркаченко Ю.О. звернув увагу членів комісії на некоректний 

детальний план земельної ділянки по пров.Санаторному 2-му, 15. 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Відкласти розгляд проекту рішення міської ради № 2886  

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

щодо відведення земельної ділянки по пров.Санаторному 2-му, 15»  

(учасник АТО). 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища надати на комісію уточнений детальний план 

земельної ділянки по пров.Санаторному 2-му, 15. 

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 № 2848 «Про передачу Бровенку О.Т. у власність земельної ділянки  

по вул.Генерала Родимцева (біля будинку № 40)» (біля приватного 

житлового будинку) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2848 «Про передачу  

Бровенку О.Т. у власність земельної ділянки по вул.Генерала Родимцева (біля 

будинку № 40)» (біля приватного житлового будинку). 
 

Результати голосування: 

«за» – 4, 

«утримались» – 2, 

Рішення прийнято. 
 

6. СЛУХАЛИ: 

 

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

ради № 2871 «Про надання Пантюхіну О.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул.Кропивницького 

(біля буд. № 14)» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

1. Відкласти розгляд проекту рішення міської ради № 2871  

«Про надання Пантюхіну О.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул.Кропивницького  

(біля буд. № 14)».  
 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища міської ради запросити на комісію заявника щодо 

земельної ділянки по вул.Кропивницького (біля буд. № 14)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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7. СЛУХАЛИ: 

 

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

ради № 2885 «Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок громадянам» (5 пунктів) та пояснив 

його основні положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Деркаченко Ю.О. запропонував відмовити у наданні дозволів на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

громадянам.  

 

 Бєлов В.В. вніс пропозицію запросити на комісію заявників. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

1. Відкласти розгляд проекту рішення міської ради № 2885 «Про 

надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок громадянам» (5 пунктів). 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища міської ради запросити на комісію заявників. 
 

Результати голосування: 

«за» – 4, 

«утримались» – 2, 

Рішення прийнято. 

 

*** 
 Деркаченко Ю.О. залишив роботу комісії. 

*** 
8. СЛУХАЛИ: 

 

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

ради № 2904 «Про надання Черепенку М.Г. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул.Космонавта Попова 

(біля буд. № 24, корп. 1)» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проекту рішення 

міської ради № 2904 «Про надання Черепенку М.Г. дозволу на розроблення 
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проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул.Космонавта 

Попова (біля буд. № 24, корп. 1)». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

9. СЛУХАЛИ: 

 

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

ради № 2910 «Про надання Гуцу М.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул.Шевченка (у дворі 

буд. № 26)» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради № 2910 «Про надання Гуцу М.В. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул.Шевченка (у дворі буд. № 26)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

10.  Питання про погодження проекту рішення міської ради № 2961 «Про 

надання Марковському К.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул.Вокзальній (біля буд. № 16,  

корп. 2)» знято під час формування проекту порядку денного даного 

засідання постійної комісії міської ради з питань архітектури, будівництва, 

реклами, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища.  
 

11. СЛУХАЛИ: 

 

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

ради № 2860 «Про надання Загороднюк А.В. дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду по вул.Лінія 10-а, 54-а» (для будівництва і обслуговування будівель 

торгівлі) та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 2860 «Про надання 

Загороднюк А.В. дозволу на розроблення технічної документації  

із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду  
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по вул.Лінія 10-а, 54-а» (для будівництва і обслуговування будівель 

торгівлі). 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

12. СЛУХАЛИ: 

 

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

ради № 2822 «Про надання ТОВ «Фірма «Газда» дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду по вул.Кримській, 74» (для будівництва і обслуговування будівель 

торгівлі) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради № 2822 «Про надання ТОВ 

«Фірма «Газда» дозволу на розроблення технічної документації  

із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду по 

вул.Кримській, 74» (для будівництва і обслуговування будівель торгівлі). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

13. СЛУХАЛИ: 

 

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

ради № 2859 «Про надання ТОВ «Кіровоградське АТП-1101» дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної 

ділянки по вул.Автолюбителів, 14» (для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості) та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2859 «Про надання ТОВ 

«Кіровоградське АТП-1101» дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення в оренду земельної ділянки по вул.Автолюбителів, 14» (для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 



16 

 

та споруд переробної, машинобудівної та іншої промисловості). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

14. СЛУХАЛИ: 

 

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

ради № 3002 «Про надання ПАТ «ІМПЕРІЯ-С» дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по 

вул.Великій Пермській, 88» (для розміщення заводу) та пояснив його 

основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 3002 «Про надання ПАТ 

«ІМПЕРІЯ-С» дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул.Великій Пермській, 88» 

(для розміщення заводу).  
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

15. СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з доопрацьованим 

проектом рішення міської ради № 2824 «Про продаж Ларжевській Н.В. 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення  

по вул.Покровській, 50» (виробнича база) та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2824 «Про продаж 

Ларжевській Н.В. земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

по вул.Покровській, 50» (виробнича база). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 



17 

 

 

16. 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 по 

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

технічного обслуговування транспортних засобів) та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2656 «Про надання  

Кулішу В.М. дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки по просп.Промисловому, 15-а» (для 

розміщення комплексу будівель пункту технічного обслуговування 

транспортних засобів).  
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

17. СЛУХАЛИ: 

 

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

ради № 2820 «Про поновлення договорів оренди земельних ділянок»  

(7 пунктів) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2820 «Про поновлення 

договорів оренди земельних ділянок» (7 пунктів).  

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

18.  СЛУХАЛИ: 

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

ради № 2861 «Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по місту 

Кропивницькому» (5 пунктів) та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 2861 «Про поновлення 

договорів оренди земельних ділянок по місту Кропивницькому» (5 пунктів).  

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

19.  СЛУХАЛИ: 

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

ради № 2862 «Про припинення КП «Теплоенергетик» права користування 

земельною ділянкою по вул.Енергетиків, 20» (для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

технічної інфраструктури) та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 2862 «Про припинення КП 

«Теплоенергетик» права користування земельною ділянкою  

по вул.Енергетиків, 20» (для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури).  
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

20.  СЛУХАЛИ: 

 

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

ради № 3033 «Про припинення Апеляційному суду Кіровоградської області 

права постійного користування землею по вул.Верхній Пермській, 2»  

та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 3033 «Про припинення 

Апеляційному суду Кіровоградської області права постійного користування 

землею по вул.Верхній Пермській, 2». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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21.  СЛУХАЛИ: 

Мездріна В.М., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 3001 «Про внесення змін до рішення міської ради від 

19.03.2019 № 2441» («Про делегування прав замовника комплексної 

електрифікації територій в районі вулиці Козацької, провулків Козацького 

та Курінного у м.Кропивницькому ТОВ «Кіровоградська обласна 

енергопостачальна компанія») та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради № 3001 «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 19.03.2019 № 2441» («Про делегування прав 

замовника комплексної електрифікації територій в районі вулиці Козацької, 

провулків Козацького та Курінного у м.Кропивницькому ТОВ 

«Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія»). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

Попова І.М., який висловив незгоду з результатами розгляду на 

засіданні постійної комісії міської ради з питань архітектури, будівництва, 

реклами, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища питання про погодження проекту рішення міської 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул.Віктора Чміленка 

(біля буд. № 103)» (протокол від 20.02.2019 № 107). 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Капітонов С.І. вніс пропозицію повторно розглянути вищезазначене 

питання на виїзному засіданні комісії безпосередньо на земельній ділянці по 

вул.Віктора Чміленка (біля буд. № 103). 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

 

 

Голова комісії                  О.Шамардін 


