
 

 

 

 

 

 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

ПРОТОКОЛ  № 117  

засідання постійної комісії з питань архітектури,  

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища 
 

 

29 травня 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., 

Деркаченко Ю.О., 

Ларін А.С., 

 

Запрошені: Мосін О.В. - заступник 

міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, 

 

Вовк Ю.М.- начальник  

управління соціальної підтримки 

населення Міської ради міста 

Кропивницького, 

 

 Вовенко О.А. – начальник  

управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного 

середовища Міської ради міста 

Кропивницького, 
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 Мартинова І.В. – т.в.о. начальника 

управління містобудування та 

архітектури – начальник відділу 

планування управління містобудування та 

архітектури Міської ради міста 

Кропивницького,  
 

Присутні: Хачатрян Т.С. – щодо будівництва 

Вірменської церкви, 

 

Пантюхін О.В. - щодо земельної ділянки 

по вул. Кропивницького (біля буд. № 14), 

 

Бреурош Л.М. – щодо земельної ділянки 

по вул. Віктора Чміленка, 49, кв. 3, 

 

Представники засобів масової інформації 

та громадських організацій 

 

 

 

Порядок денний 

 

1. Про погодження проекту рішення міської ради № 3079  

«Про внесення змін та доповнень до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 24 квітня 2018 року № 1586 «Про затвердження нової 

редакції Положення про комісію з розгляду питань щодо надання 

одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста 

Кропивницького» 

 

Доповідає: 

 

Вовк Ю.М.- начальник  

управління соціальної підтримки 

населення міської ради  

 

2. Про погодження проекту рішення міської ради № 3078  

«Про внесення змін до окремої частини Генерального плану міста  

(щодо зміни функціонального призначення земельної ділянки по вул. Юрія 

Бутусова, 20-а) та Плану зонування цієї території» 

 

Доповідає: 

 

Мартинова І.В. – т.в.о. начальника 

управління містобудування та 

архітектури міської ради 
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Питання за порядковими номерами 3 -4, 6 - 55 доповідає начальник 

управління земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища Міської ради міста Кропивницького 

Вовенко Олег Анатолійович 

 

Учасники АТО (дозволи) 

3. Про погодження проекту рішення міської ради № 2934  

«Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок учасникам АТО» (Ковтун, 5 п., 4 діл.)  
 

Учасники АТО (передача)  

4. Про погодження проекту рішення міської ради № 3013  

«Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок учасникам АТО» 

(Глушко, 4 п., 2 діл.)  
 

Додаткові питання 

5. Про погодження проекту рішення міської ради «Про внесення 

змін до окремої частини Генерального плану міста (щодо зміни 

функціонального призначення земельної ділянки по проїзду Підлісному, 2) 

та Плану зонування цієї території»    

 

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)» 

 

Учасники АТО (передача) 

7. Про погодження проекту рішення міської ради № 2935  

«Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок учасникам АТО» 

(Пахмутов, 4 п., 2 діл.)  

 

Приватний сектор (дозволи)  

8. Про погодження проекту рішення міської ради № 2985  

«Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

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

9. Про погодження проекту рішення міської ради № 2938  

«Про надання дозволу на розроблення технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

по вул. Глинки, 60/20»    
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Приватний сектор (передача)  

10. Про погодження проекту рішення міської ради № 2939  

«Про передачу у власність земельних ділянок громадянам»  

(Ткач, 24 п., 22 діл.)  
 

11. Про погодження проекту рішення міської ради № 3083  

«Про передачу Чудній В.П. безоплатно у власність земельних ділянок  

по пров. Зарічному, 9»  
 

12. Про погодження проекту рішення міської ради № 3111  

«Про передачу Мазуну А.О. безоплатно у власність земельних ділянок  

по вул. Великій Пермській, 18-а»  

 

Гаражі (дозволи, власність) 

13. 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)»  
 

14. 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)»  

 

15. 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)»  
 

16. Про погодження проекту рішення міської ради № 2884  

«Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам» (Федорова, 3 п., 2 діл.) 
 

17. Про погодження проекту рішення міської ради № 2959  

«Про надання Борисову О.А. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по просп. Перемоги  

(біля стадіону ЗОШ № 20)» (для будівництва індивідуального гаража)  
 

18. Про погодження проекту рішення міської ради № 2882  

«Про надання Шукруті Л.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Івана Похітонова  

(біля будинку № 4)» (для будівництва індивідуального гаража) 
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19. Про погодження проекту рішення міської ради № 2885  

«Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам»  
 

20. Про погодження проекту рішення міської ради № 3082  

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

щодо відведення земельної ділянки по вул. Героїв України  

(біля ресторану «Парадіз»)» (для будівництва індивідуального гаража)  
 

21. Про погодження проекту рішення міської ради № 3072  

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

по вул. Арсенія Тарковського (біля будинку № 16, корп. 3)»  

(для будівництва індивідуального гаража)  

 

Додаткове питання 

22. Про погодження проекту рішення міської ради № 3110  

«Про надання Дризі Є.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Інтернаціональній, 75)»  
 

Зміна цільового призначення  

23. Про погодження проекту рішення міської ради № 3012  

«Про зміну Олійник Н.М. цільового призначення земельної ділянки  

по вул. Миколи Левитського» (з «для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» 

на «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі»)  
 

24. Про погодження проекту рішення міської ради № 3032  

«Про передачу Ларіній Д.С. у власність земельної ділянки по вул. Гоголя  

(біля будинку № 122)» (для будівництва індивідуального гаража) 

 

25. Про погодження проекту рішення міської ради № 3073  

«Про передачу Бродському О.А. у власність земельної ділянки  

по вул. Преображенській, 6» (для будівництва індивідуального гаража)  
 

26. Про погодження проекту рішення міської ради № 3037  

«Про затвердження «ТОВ ЦЕНТР ІНВЕСТ БУД» технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  

в натурі (на місцевості) по просп. Університетському, 25 та передача  

її в оренду»  
 

Надання дозволів (оренда) 

27. Про погодження проекту рішення міської ради № 3106  

«Про затвердження земельної ділянки по вул. Василя Нікітіна, 15  

(біля земельної ділянки з кадастровим № 3510100000:14:102:0023), право 

оренди на яку набувається на аукціоні»  
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Надання дозволів (викуп) 

28. Про погодження проекту рішення міської ради № 3008  

«Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по вул. Великій Пермській, 74»   
 

29. Про погодження проекту рішення міської ради № 3009  

«Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по вул. Волкова, 11-г»  

 

Припинення 

30. Про погодження проекту рішення міської ради № 2676  

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

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

Гаражі (передача) 

31. Про погодження проекту рішення міської ради № 3014  

«Про передачу Митрофанову К.О. у власність земельної ділянки  

по вул. Гоголя (у дворі будинку № 57)» (для будівництва індивідуального 

гаража) 
 

32. Про погодження проекту рішення міської ради № 2962  

«Про передачу громадянам безоплатно у власність земельних ділянок  

по вул. Академіка Корольова, 24-а» (Бебко, 4 п., 2 діл.) 
 

33. Про погодження проекту рішення міської ради № 2810  

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

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

індивідуального гаража) 

 

Постійне користування (дозволи) 

34. Про погодження проекту рішення міської ради № 2947  

«Про надання ТОВ «ІНСТИТУТ «МІСЬКБУДПРОЕКТ» дозволу  

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

 

35. Про погодження проекту рішення міської ради № 2945  

«Про надання КП «ТАРНИК» дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки по вул. Руслана Слободянюка, 184» 

 

36. Про погодження проекту рішення міської ради № 2944  

«Про надання ТОВ «АНТАРЕКС» дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки по вул. Волкова, 19» 
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37. Про погодження проекту рішення міської ради № 2946  

«Про надання ЖБК №42 дозволу на розроблення технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

по вул. Андріївській, 12» 

 

Відмови 

38. Про погодження проекту рішення міської ради № 2967  

«Про відмову у наданні дозволів на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок» (Баранов, 28 п., 27 діл.) 

 

Припинення 

39. Про погодження проекту рішення міської ради № 2952  

«Про припинення ВАТ «Кіровоградська швейна фабрика «Зорянка» права 

користування земельною ділянкою по вул. Леоніда Куценка, 9» 

(розміщення гуртожитку) 

 

Аукціони (дозволи) 

40. 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)  

 

Поновлення договорів оренди 

41. Про погодження проекту рішення міської ради № 3018  

«Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по місту 

Кропивницькому» (8 п.) 

 

42. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської 

ради № 2976 «Про поновлення договорів оренди земельних ділянок  

по місту Кропивницькому» (4 п., ТОВ «Ринок Престиж») 

 

Припинення права користування 

43. Про погодження проекту рішення міської ради № 2970  

«Про припинення ТОВ «Авіатор» права користування земельною ділянкою 

по вул. Добровольського, 15» 

 

44. Про погодження проекту рішення міської ради № 2972  

«Про припинення Мільто О.А. права користування земельною ділянкою 

пл. Дружби народів (біля буд. №1)» 

 

45. Про погодження проекту рішення міської ради № 3016  

«Про припинення Чорному О.Є. права користування земельною ділянкою 

по вул. Куропятникова, 23» 
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46. Про погодження проекту рішення міської ради № 3015  

«Про припинення Чорній Н.М. права користування земельною ділянкою 

по вул. Куропятникова, 23» 

 

47. Про погодження проекту рішення міської ради № 2971  

«Про припинення ТОВ «Валентина-Сервіс» права користування 

земельною ділянкою по вул. Генерала Родимцева, 106 та надання дозволу 

на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки земельну 

ділянкою по вул. Генерала Родимцева, 106» 

 

Надання дозволів (оренда) 

48. Про погодження проекту рішення міської ради № 2974  

«Про надання Цвілюк С.В. дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо відведення земельної  ділянки в оренду  

по вул. Вокзальній, 31-л» 

 

49. Про погодження проекту рішення міської ради № 2975  

«Про надання ПП ПВФ «Ацинус» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду по вул. Велика 

Перспективна, 63» 

 

50. Про погодження проекту рішення міської ради № 2704  

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

землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки  

по вул. Преображенській, 16-х» 

 

51. Про погодження проекту рішення міської ради № 2703  

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду  

по вул. Преображенській, 18-а» 

 

Про передачу в оренду 

52. Про погодження проекту рішення міської ради № 2741  

«Про передачу Усанову Д.С. в оренду земельної ділянки  

по вул. Добровольського, 15-а»  
 

53. Про погодження проекту рішення міської ради № 3019  

«Про передачу ПАТ «Кіровоградобленерго» в оренду земельних ділянок 

по пров. Аджамському, 6-а»   
 

54. Про погодження проекту рішення міської ради № 2740  

«Про передачу ТОВ «АПК» АГРОКОМПЛЕКС А» в оренду земельної 

ділянки по пров. Експериментальному, 4-а» 
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Додаткове питання 

55. Про погодження проекту рішення міської ради № 3049  

«Про передачу ПАТ «Кіровоградобленерго» в оренду земельних ділянок 

по вул. Верещагіна» 

 

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 29.05.2017 № 19-694 (49 пунктів) управління земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища Міської ради міста 

Кропивницького 
 

ВИСТУПИЛИ: 

 Ларін А.С. вніс пропозицію включити до порядку денного комісії 

питання «Про погодження проекту рішення міської ради «Про внесення 

змін до окремої частини Генерального плану міста (щодо зміни 

функціонального призначення земельної ділянки по проїзду Підлісному, 2) 

та Плану зонування цієї території». 

 

Вовенко О.А. запропонував включити до порядку денного комісії 

наступні питання, а саме: 
 

 про погодження проекту рішення міської ради «Про надання  

Дризі Є.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Інтернаціональній, 75)»; 

 

 про погодження проекту рішення міської ради № 3049 «Про передачу 

ПАТ «Кіровоградобленерго» в оренду земельних ділянок  

по вул. Верещагіна». 
 

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 29.05.2017 № 19-694 (49 пунктів). 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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2). Включити до проекту порядку денного засідання постійної комісії 

Міської ради міста Кропивницького з питань архітектури, будівництва, 

реклами, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища питання «Про погодження проекту рішення 

міської ради «Про внесення змін до окремої частини Генерального плану 

міста (щодо зміни функціонального призначення земельної ділянки  

по проїзду Підлісному, 2) та Плану зонування цієї території».  

 

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 «Про надання Дризі Є.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по вул. Інтернаціональній, 75)». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Дрига В.В. повідомив присутніх про те, що не голосуватиме, 

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

і протидії корупції». 

 

Результати голосування: 

«за» – 6, 

«не голосували» - 1, 

Рішення прийнято. 

 

4). 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 № 3049 «Про передачу ПАТ «Кіровоградобленерго» в оренду 

земельних ділянок по вул. Верещагіна». 

 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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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 з доповненнями. 

 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 Шамардіна О.С., який надав слово для звернення до комісії  

Хачатряну Т.С.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Хачатрян Т.С. звернувся до комісії з проханням розглянути питання 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва Вірменської церкви. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

 Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради підготувати 

відповідний проект рішення міської ради щодо заяви Хачатряна Т.С.  

та винести на розгляд комісії. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

 

Вовк Ю.М., яка ознайомила членів комісії з проектом рішення міської 

ради № 3079 «Про внесення змін та доповнень до рішення Міської ради 

міста Кропивницького від 24 квітня 2018 року № 1586 «Про затвердження 

нової редакції Положення про комісію з розгляду питань щодо надання 

одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста 

Кропивницького» та пояснила його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

 Погодити проект рішення міської ради № 3079 «Про внесення змін 

та доповнень до рішення Міської ради міста Кропивницького від 24 квітня 

2018 року № 1586 «Про затвердження нової редакції Положення  



12 

 

 

 

про комісію з розгляду питань щодо надання одноразової адресної 

грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького». 
 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

2. СЛУХАЛИ: 

 

Мартинову І.В., яка ознайомила членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 3078 «Про внесення змін до окремої частини Генерального 

плану міста (щодо зміни функціонального призначення земельної ділянки 

по вул. Юрія Бутусова, 20-а) та Плану зонування цієї території»  

та пояснила його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 3078 «Про внесення змін до 

окремої частини Генерального плану міста (щодо зміни функціонального 

призначення земельної ділянки по вул. Юрія Бутусова, 20-а) та Плану 

зонування цієї території». 
 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

3. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2934 «Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам АТО» 

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

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити зі змінами, за виключенням пункту 1, який потребує 

додаткового вивчення, проект рішення міської ради № 2934 «Про надання 

дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок учасникам АТО» (Ковтун, 5 п., 4 діл.). 

 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

4. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3013 «Про передачу безоплатно у власність земельних 

ділянок учасникам АТО» (Глушко, 4 п., 2 діл.) та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 3013 «Про передачу 

безоплатно у власність земельних ділянок учасникам АТО» (Глушко, 4 п., 

2 діл.). 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

5. СЛУХАЛИ: 

 

Ларіна А.С., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради «Про внесення змін до окремої частини Генерального плану 

міста (щодо зміни функціонального призначення земельної ділянки по 

проїзду Підлісному, 2) та Плану зонування цієї території», пояснив його 

основні положення та звернув увагу на потребу внесення змін. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Взяти до відома проект рішення міської ради «Про внесення змін  

до окремої частини Генерального плану міста (щодо зміни 

функціонального призначення земельної ділянки по проїзду Підлісному, 2) 

та Плану зонування цієї території». 

 

Результати голосування: 

«за» – 3, 

«утримались» - 4 

Рішення не прийнято. 

 

Доручити управлінню містобудування та архітектури міської ради 

спільно з юридичним управлінням міської ради опрацювати пропозицію  

Ларіна А.С. про внесення змін до окремої частини Генерального плану 

міста (щодо зміни функціонального призначення земельної ділянки по 

проїзду Підлісному, 2) та Плану зонування цієї території та винести на 

розгляд наступного засідання постійної комісії з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

Шамардіна О.С., який звернув увагу на присутнього заявника  

Пантюхіна О.В. та запропонував внести до порядку денного комісії 

питання 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)». 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Внести до порядку денного комісії питання 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)».  
 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято 
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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. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Пантюхін О.В. надав відповіді на питання присутніх членів комісії. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради № 2871 «Про надання  

Пантюхіну О.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

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

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

7. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2935 «Про передачу безоплатно у власність земельних 

ділянок учасникам АТО» (Пахмутов, 4 п., 2 діл.) та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради № 2935 «Про передачу 

безоплатно у власність земельних ділянок учасникам АТО»  

(Пахмутов, 4 п., 2 діл.). 
 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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8. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2985 «Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам»  

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

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2985 «Про надання дозволів 

на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

громадянам» (Берест, 5 п., 4 діл.). 
 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

9. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2938 «Про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки по вул. Глинки, 60/20» та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради № 2938 «Про надання дозволу 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки по вул. Глинки, 60/20». 
 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

*** 

 Деркаченко Ю.О. залишив засідання комісії. 

*** 
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10. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2939 «Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам» (Ткач, 24 п., 22 діл.) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради № 2939 «Про передачу  

у власність земельних ділянок громадянам» (Ткач, 24 п., 22 діл.). 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

11. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3083 «Про передачу Чудній В.П. безоплатно у власність 

земельних ділянок по пров. Зарічному, 9» та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради № 3083 «Про передачу  

Чудній В.П. безоплатно у власність земельних ділянок  

по пров. Зарічному, 9». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

12. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3111 «Про передачу Мазуну А.О. безоплатно у власність 

земельних ділянок по вул. Великій Пермській, 18-а» та пояснив його 

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

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради № 3111 «Про передачу  

Мазуну А.О. безоплатно у власність земельних ділянок по вул. Великій 

Пермській, 18-а». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

13. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2589 «Про надання Галаті І.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по тупику 

Дагестанському (напроти буд. № 4)» та пояснив його основні положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Дрига В.В. вніс пропозицію відкласти розгляд вищезазначеного 

питання для додаткового вивчення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Відкласти розгляд 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)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

14. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2590 «Про надання Корженівському В.В. дозволу  

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по тупику Дагестанському (напроти буд. № 4)» та пояснив його основні 

положення. 
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 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Відкласти розгляд 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)».  
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

15. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2591 «Про надання Лойтрі В.М. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по тупику Дагестанському (напроти буд. № 4)» та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Відкласти розгляд 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)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

16. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2884 «Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам»  

(Федорова, 3 п., 2 діл.), пояснив його основні положення та повідомив 

щодо негативного висновку управління містобудування та архітектури 

щодо вищезазначеного питання. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища підготувати проект рішення про відмову у наданні 

дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок громадянам» (Федорова, 3 п., 2 діл.) та ініціювати щодо 

включення зазначеного питання до проекту порядку денного сесії міської 

ради. 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

*** 
 Деркаченко Ю.О. долучився до роботи комісії. 

*** 

 
17. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2959 «Про надання Борисову О.А. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по просп. Перемоги (біля стадіону ЗОШ № 20)» (для будівництва 

індивідуального гаража) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2959 «Про надання  

Борисову О.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки по просп. Перемоги  

(біля стадіону ЗОШ № 20)» (для будівництва індивідуального гаража).  
 

Результати голосування: 

«за» – 5, 

«утримались» - 2, 

Рішення прийнято. 
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18.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2882 «Про надання Шукруті Л.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по вул. Івана Похітонова (біля будинку № 4)» (для будівництва 

індивідуального гаража) пояснив його основні положення та повідомив 

щодо негативного висновку управління містобудування та архітектури 

щодо вищезазначеного питання. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища підготувати проект рішення про відмову у наданні 

Шукруті Л.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Івана Похітонова (біля будинку № 4) 

та ініціювати щодо включення зазначеного питання до проекту порядку 

денного сесії міської ради. 
 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

19.  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» та пояснив 

його основні положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Мосін О.В. відповів на запитання присутніх. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2885 «Про надання дозволів 

на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

громадянам».  
 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

20.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3082 «Про надання Єгорову В.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Героїв 

України (біля ресторану «Парадіз»)» (для будівництва індивідуального 

гаража) пояснив його основні положення та повідомив щодо негативного 

висновку управління містобудування та архітектури щодо 

вищезазначеного питання та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища підготувати проект рішення про відмову у наданні 

Єгорову В.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Героїв України (біля ресторану 

«Парадіз») та ініціювати щодо включення зазначеного питання до проекту 

порядку денного сесії міської ради. 
 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

21.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3072 «Про передачу Гришкову Р.В. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Арсенія Тарковського  

(біля будинку № 16, корп. 3)» (для будівництва індивідуального гаража) 

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

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 3072 «Про передачу 

Гришкову Р.В. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Арсенія 

Тарковського (біля будинку № 16, корп. 3)» (для будівництва 

індивідуального гаража). 

Результати голосування: 

«за» – 6, 

«утримались» - 1, 

Рішення прийнято. 
 

22.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3110 «Про надання Дризі Є.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по вул. Інтернаціональній, 75)» та пояснив його основні положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Дрига В.В. повідомив присутніх про те, що не голосуватиме  

за вищезазначене питання, відповідно до статей 1, 9, 14 Закону України 

«Про засади запобігання і протидії корупції». 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 3110 «Про надання  

Дризі Є.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Інтернаціональній, 75)».  
 

Результати голосування: 

«за» – 6, 

«не голосували» - 1, 

Рішення прийнято. 
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23. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3012 «Про зміну Олійник Н.М. цільового призначення 

земельної ділянки по вул. Миколи Левитського» (з «для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)» на «для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі») та пояснив його основні положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Шамардін О.С. повідомив присутніх про те, що не голосуватиме  

за вищезазначене питання, відповідно до статей 1, 9, 14 Закону України 

«Про засади запобігання і протидії корупції». 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 3012 «Про зміну  

Олійник Н.М. цільового призначення земельної ділянки по вул. Миколи 

Левитського» (з «для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)»  

на «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі»).  
 

Результати голосування: 

«за» – 6, 

«не голосували» - 1, 

Рішення прийнято. 
 

24.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3032 «Про передачу Ларіній Д.С. у власність земельної 

ділянки по вул. Гоголя (біля будинку № 122)» (для будівництва 

індивідуального гаража) та пояснив його основні положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Ларін А.С. повідомив присутніх про те, що не голосуватиме  

за вищезазначене питання, відповідно до статей 1, 9, 14 Закону України 

«Про засади запобігання і протидії корупції». 
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 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради № 3032 «Про передачу  

Ларіній Д.С. у власність земельної ділянки по вул. Гоголя  

(біля будинку № 122)» (для будівництва індивідуального гаража).  
 

Результати голосування: 

«за» – 6, 

«не голосували» - 1, 

Рішення прийнято. 
 

25.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3073 «Про передачу Бродському О.А. у власність земельної 

ділянки по вул. Преображенській, 6» (для будівництва індивідуального 

гаража) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 3073 «Про передачу 

Бродському О.А. у власність земельної ділянки  

по вул. Преображенській, 6» (для будівництва індивідуального гаража).  
 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

26.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3037 «Про затвердження «ТОВ ЦЕНТР ІНВЕСТ БУД» 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  

по просп. Університетському, 25 та передача її в оренду» та пояснив його 

основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

 

 



26 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 3037 «Про затвердження 

«ТОВ ЦЕНТР ІНВЕСТ БУД» технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

по просп. Університетському, 25 та передача її в оренду».  
 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

27.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3106 «Про затвердження земельної ділянки по вул. Василя 

Нікітіна, 15 (біля земельної ділянки з кадастровим  

№ 3510100000:14:102:0023), право оренди на яку набувається на аукціоні» 

та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 3106 «Про затвердження 

земельної ділянки по вул. Василя Нікітіна, 15 (біля земельної ділянки  

з кадастровим № 3510100000:14:102:0023), право оренди на яку 

набувається на аукціоні». 

 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

28.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3008 «Про надання дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки по вул. Великій Пермській, 74»  

та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 3008 «Про надання дозволу 

на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки  

по вул. Великій Пермській, 74». 
 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

29.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3009 «Про надання дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки по вул. Волкова, 11-г» та пояснив його 

основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 3009 «Про надання дозволу 

на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки  

по вул. Волкова, 11-г». 
 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

30.  СЛУХАЛИ: 

 

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

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

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

(розміщення магазину) та пояснив його основні положення. 
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ВИСТУПИЛИ: 

 

 Бреурош Л.М. надала відповіді на запитання присутніх. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища міської ради надати на комісію роз’яснення 

юридичного управління міської ради щодо заяви ПП Бреурош Л.М. 

стосовно припинення права користування земельною ділянкою  

по вул. Віктора Чміленка, 49, кв. 3. 
 

*** 

Розгляд питань даного порядку денного  

за порядковими номерами 31 - 55 перенесено  

на наступне засідання постійної комісії міської ради 

з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища 

 

*** 

 

 

 

Голова комісії         О.Шамардін 

 

 

Секретар комісії                   В.Дрига 


