
 

 

 
 

 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

ПРОТОКОЛ  № 119  

засідання постійної комісії з питань архітектури,  

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища 
 

 

26 червня 2019 року м. Кропивницький 
 
 

Голова комісії Шамардін О.С., 

 
 

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

Дрига В.В. - секретар комісії, 

Бєлов В.В., 

Гребенчук Ю.Ф., 

Ларін А.С., 

 
 

Відсутні члени комісії: Деркаченко Ю.О., 

 

Запрошені: Мосін О.В. - заступник 

міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, 

 

 Вовенко О.А. – начальник  

управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного 

середовища Міської ради міста 

Кропивницького, 
 

 Мартинова І.В. – т.в.о. начальника 

управління містобудування та 

архітектури, начальник відділу 

планування управління містобудування 

та архітектури Міської ради міста 

Кропивницького,  
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Білокінь С.В.- начальник  

управління капітального будівництва 

Міської ради міста Кропивницького, 

 

Костенко Л.Д. – начальник  

управління освіти  

Міської ради міста Кропивницького, 

 

Чорна Н.М.- заступник начальника 

управління культури і туризму – 

начальник відділу розвитку культури та 

мистецтва управління культури і туризму 

міської ради міста Кропивницького, 

 

Потоцька Л.Г. – начальник фінансово-

економічного відділу – головний 

бухгалтер управління охорони здоров’я 

Міської ради міста Кропивницького, 

 

Селіванова Н.О.- заступник  

начальника відділу економічного 

розвитку та регуляторної політики 

управління економіки департаменту  

з питань економічного розвитку, торгівлі 

та інвестицій Міської ради міста 

Кропивницького, 

 

Присутні: Балясова Т.Л. – щодо земельної ділянки 

по вул. Пушкіна (біля будинку № 48), 

Представники засобів масової інформації 

та громадських організацій 

 

Порядок денний 

 

      Загальні питання 

1. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради 

№ 3130 «Про затвердження Плану перспективного розвитку міста 

Кропивницького на 2019-2021 роки»  

Доповідає: 

 

Селіванова Н.О.- заступник  

начальника відділу економічного 

розвитку та регуляторної політики 

управління економіки департаменту  

з питань економічного розвитку, торгівлі 

та інвестицій  
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2. Про погодження проекту рішення міської ради № 3131  

«Про розроблення детального плану території в районі вулиць Героїв 

України, Генерала Жадова та Юрія Коваленка»   
 

Доповідає: 

 

Мартинова І.В. - т.в.о. начальника 

управління містобудування та 

архітектури Міської ради міста 

Кропивницького 

 

3. Про погодження проекту рішення міської ради № 3094  

«Про внесення змін до рішення міської ради від 29 липня 2014 року  

№ 3263 «Про структуру, загальну чисельність та штати апарату Міської 

ради міста Кропивницького та її виконавчого комітету, виконавчих органів 

Міської ради міста Кропивницького» (зі змінами)  (повторний розгляд) 

 

Доповідає: 

 

Білокінь С.В.- начальник  

управління капітального будівництва 

Міської ради міста Кропивницького 

 

4. Про розгляд листа від 21.05.2019 № 215/01-22 директора 

Кіровоградської обласної філармонії, заслуженого працівника культури 

України М. Кравченко щодо звільнення від орендної плати 

Кіровоградської обласної філармонії за користування земельною ділянкою  

по вул. Кавалерійська, 8 

5. Про розгляд усного звернення Балясової Т.Л. щодо 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)» 

 

Питання за порядковими номерами 6 - 73 доповідає  

начальник управління земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища Міської ради міста Кропивницького 

Вовенко Олег Анатолійович 

Учасники АТО (передача) 

6. Про погодження проекту рішення міської ради № 3027  

«Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок АТО» 

(Рожковська, 9 п.) 

7. Про погодження проекту рішення міської ради № 3112  

«Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок учасникам АТО» 

(Лашкул, 6 п., 4 діл.) 

8. Про погодження проекту рішення міської ради № 2936  

«Про надання Захарченко Є.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по пров. Луньовському, 5»  
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9. Про погодження проекту рішення міської ради № 3066  

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Балтійській»  

10. Про погодження проекту рішення міської ради № 3058  

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

щодо відведення земельної ділянки в районі вулиці Дорошенка»  

11. Про погодження проекту рішення міської ради № 3059  

«Про надання Чернезі Т.П. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в районі вулиці Дорошенка»  

12. Про погодження проекту рішення міської ради № 2937  

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Івана Сірка  

(біля будинку № 22)»  

13. Про погодження проекту рішення міської ради № 3067  

«Про надання Федотову А.П. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Гетьмана 

Сагайдачного, 10»   

14. Про погодження проекту рішення міської ради № 2888  

«Про надання Рибалку С.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Чугуєвській, 28»  

Гаражі (дозволи) 

15. Про погодження проекту рішення міської ради № 2960  

«Про надання Козловій А.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по пров. Фортечному  

(біля будинку № 19-а)»  

16. Про погодження проекту рішення міської ради № 2987  

«Про надання Верхоланцевій І.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Соборній  

(біля будинку № 22-а)» 

17. Про погодження проекту рішення міської ради № 3029  

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

щодо відведення земельної ділянки по вул. Преображенській  

(напроти будинку № 6)»  

18. Про погодження проекту рішення міської ради № 3030  

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

щодо відведення земельної ділянки по вул. Яновського  

(біля будинку № 102)»  

19. Про погодження проекту рішення міської ради № 3108  

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

щодо відведення земельної ділянки по вул. Арсенія Тарковського  

(біля будинку № 55/77)»  
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20. 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)»  

21. 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)» 

22. 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)» 

23. Про погодження проекту рішення міської ради № 3063 «Про 

надання Юрченку В.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Волкова (біля будинку № 6, корп. 1)»  

24. Про погодження проекту рішення міської ради № 3020  

«Про надання Коржиневському М.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по просп. Перемоги  

(у дворі житлового будинку № 12)» 

25. Про погодження проекту рішення міської ради № 3122  

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Віктора Чміленка 

(біля будинку № 105)»  

26. Про погодження проекту рішення міської ради № 3124  

«Про надання Плохотнюку В.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Віктора Чміленка 

(біля будинку № 105)» 

27. Про погодження проекту рішення міської ради № 3123  

«Про надання Плохотнюк А.Ю. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Віктора Чміленка 

(біля будинку № 105)» 

28. 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)» 

Гаражі (передача) 

29. Про погодження проекту рішення міської ради № 3031  

«Про передачу Негруц Г.Г. безоплатно у власність земельної ділянки по 

вул. Михайлівській (біля будинку № 41)»  

30. Про погодження проекту рішення міської ради № 3139  

«Про передачу Яцуну Л.І. безоплатно у власність земельної ділянки по 

вул. Валерія Гончаренка (біля будинку № 7)»  
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Індивідуальне садівництво (дозволи) 

31. Про погодження проекту рішення міської ради № 2940  

«Про надання Грош І.Б. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Олександра Олеся, 76» 

32. Про погодження проекту рішення міської ради № 2941  

«Про надання Алієвій Л.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Івана Виговського  

(біля будинку № 47-а)» 

33. Про погодження проекту рішення міської ради № 2942  

«Про надання Носовській Н.Г. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Гідросилівській 

(біля будинку № 6)»  

34. Про погодження проекту рішення міської ради № 2624  

«Про надання Ганжі Л.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Полтавській  

(біля будинку № 65)» 

35. Про погодження проекту рішення міської ради № 3062  

«Про надання Козішкурту І.К. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Кримській  

(біля будинку № 62)» 

36. Про погодження проекту рішення міської ради № 3056 «Про 

надання Демченку В.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Богдана Хмельницького 11-а» 

37. Про погодження проекту рішення міської ради № 3057  

«Про надання Завгородньому І.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Великій 

Пермській (біля будинку № 85)» 

Індивідуальне садівництво (передача) 

38. Про погодження проекту рішення міської ради № 2941  

«Про передачу Максюті С.С. безоплатно у власність земельної ділянки по 

вул. Тульській, 6» 

Зміна цільового призначення (затвердження) 

39. Про погодження проекту рішення міської ради № 2993 «Про 

зміну Пуликівському В.В. цільового призначення земельної ділянки по 

вул. Великій Пермській, 8-ж» 

40. Про погодження проекту рішення міської ради № 3069  

«Про зміну Коваленку М.Є. цільового призначення земельної ділянки по 

вул. Богдана Хмельницького, 153» 

41. Про погодження проекту рішення міської ради № 2992  

«Про зміну Горшанову О.В. цільового призначення земельної ділянки по 

вул. Канізькій, 2/91» 

42. Про погодження проекту рішення міської ради № 2993  

«Про зміну Вйонцаку О.О. цільового призначення земельної ділянки по 

пров. Курінному, 29» 
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Постійне користування (дозволи) 

43. Про погодження проекту рішення міської ради № 2948 «Про 

надання ДП «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР» ВАТ «ДАК» 

АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ» дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки по вул. Аджамській 15» 

44. Про погодження проекту рішення міської ради № 3077 «Про 

надання ТОВ «ВКФ «КІРОВОГРАДТАРА» дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки по вул. Менделєєва, 84» 

45. Про погодження проекту рішення міської ради № 3076 «Про 

надання ТОВ фірмі «ЕКСІМСЕРВІС» дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки по вул. Аджамській, 5» 

46. Про погодження проекту рішення міської ради № 2949 «Про 

надання СЛУЖБІ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У КІРОВОГРАДСЬКІЙ 

ОБЛАСТІ дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по м. Кропивницькому» 

Постійне користування (передача) 

47. Про погодження проекту рішення міської ради № 2950  

«Про передачу ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «ДАК 

«Автомобільні дороги України» у постійне користування земельної 

ділянки по вул. Полтавській, 38» 

48. Про погодження проекту рішення міської ради № 2990  

«Про передачу ПАТ «НАЦІОНАЛЬНА СУСПІЛЬНА 

ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ УКРАЇНИ» у постійне користування земельної 

ділянки по вул. Садовій, 88» 

Оренда (дозволи) 

49. Про погодження проекту рішення міської ради № 3055  

«Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для оформлення права оренди  

по вул. Братиславській, 7-в»  

Оренда (передача) 

50. Про погодження проекту рішення міської ради № 3036  

«Про затвердження ТОВ «Торговий Дім «Агроальянс» технічної 

документації щодо поділу земельної ділянки та передачу її в оренду по 

просп. Інженерів, 1» 

51. Про погодження проекту рішення міської ради № 2977  

«Про передачу ТОВ «Євробудлайн» в оренду земельної ділянки  

по вул. Євгена Тельнова, 2» 
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Додаткові 

52. Про погодження проекту рішення міської ради № 3172  

«Про надання Ткаченко С.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по просп. Перемоги  

(біля будинку № 14)» 

53. Про погодження проекту рішення міської ради № 3127  

«Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по вул. Бєляєва, 7-д» 

54. Про погодження проекту рішення міської ради № 3164  

«Про надання громадянам дозволів на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок по вул. Юрія Коваленка»  

(9 п., Чаповському О.М.) 

55. Про погодження проекту рішення міської ради № 3165 «Про 

надання ТДВ «Завод дозуючих автоматів» дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки по пров. Експериментальному, 2»  

56. Про погодження проекту рішення міської ради № 3168  

«Про надання ТОВ «Юкрейн Інфлетебл Студіо» дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки  

по вул. Преображенській, 27» 

57. Про погодження проекту рішення міської ради № 3051  

«Про передачу ТОВ «Геліос-1» в оренду земельної ділянки  

по вул. Волкова, 17» 

58. Про погодження проекту рішення міської ради № 3050 «Про 

передачу ТОВ «Геліос-1» в оренду земельної ділянки по вул. Волкова, 17» 

59. Про погодження проекту рішення міської ради № 3038 «Про 

передачу Юрченку Т.О. в оренду земельної ділянки по вул. Генерала 

Родимцева, 83-г» 

60. Про погодження проекту рішення міської ради № 3054  

«Про передачу ПАТ «Кіровоградобленерго» в оренду земельної ділянки по 

пров. Курінному» 

61. Про погодження проекту рішення міської ради № 3048  

«Про передачу Вітряченку Л.Б. в оренду земельної ділянки по вул. Миколи 

Левитського, 18» 

62. Про погодження проекту рішення міської ради № 3048  

«Про передачу Кухті В.Л. в оренду земельної ділянки по вул. Миколи 

Левитського, 18» 

Викуп (дозволи) 

63. Про погодження проекту рішення міської ради № 2973  

«Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по вул. В’ячеслава Чорновола, 40/51» 
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64. Про погодження проекту рішення міської ради № 3052  

«Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по вул. Велика Перспективна, 9-а» 

Оренда (припинення) 

65. Про погодження проекту рішення міської ради № 3035  

«Про припинення Зубу В.М. права користування земельною ділянкою по 

вул. Генерала Родимцева, 83-г 

66. Про погодження проекту рішення міської ради № 3052  

«Про припинення ПАТ «Кіровоградобленерго» договору оренди землі по 

вул. Слави (біля будинку № 12/1)» 

67. Про погодження проекту рішення міської ради № 2991  

«Про припинення ТОВ «Україночка» права користування земельними 

ділянками по м. Кропивницькому» 

Оренда (поновлення) 

68. Про погодження проекту рішення міської ради № 2978  

«Про поновлення ПП «Чіс» договору оренди земельної ділянки на розі вул. 

Юрія Олефіренка та пров. Училищного» 

Інвентаризація (дозволи) 

69. Про погодження проекту рішення міської ради № 3084  

«Про надання КНП «ОК Госпіталь ВВ КОР» дозволу на проведення 

інвентаризації земель по вул. Короленка, 58» 

Поділ (дозвола) 

70. Про погодження проекту рішення міської ради № 3118  

«Про надання ПП «Фауст» дозволу на розроблення технічної документації 

щодо поділу земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева» 

Внесення змін 

71. Про погодження проекту рішення міської ради № 2997  

«Про внесення змін до рішень Міської ради міста Кропивницького» 

72. Про погодження проекту рішення міської ради № 2964  

«Про внесення змін до рішення міської ради від 15.03.2017 № 864» 

73. Про погодження проекту рішення міської ради № 2965  

«Про внесення змін до рішення міської ради від 24.04.2014 № 3048» 

 

 

 

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 25.06.2019 № 19-788 (63 пункти) управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради та переліку 
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питань, які зареєстровані в управлінні апарату міської ради для розгляду 

постійною комісією міської ради з питань архітектури, будівництва, 

реклами, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища. 

 

ВИСТУПИЛИ: 
 

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

комісії питання про розгляд проекту рішення міської ради № 3165  

«Про надання ТДВ «Завод дозуючих автоматів» дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки по пров. Експериментальному, 2»; 

 

Гребенчук Ю.Ф. запропонував включити до порядку проекту денного 

комісії питання про розгляд проекту рішення міської ради № 3172  

«Про надання Ткаченко С.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по просп. Перемоги  

(біля будинку № 14)»; 

 

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

комісії питання про розгляд проекту рішення міської ради № 3168  

«Про надання ТОВ «Юкрейн Інфлетебл Студіо» дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки  

по вул. Преображенській, 27»; 

 

 Дрига В.В. запропонував включити до проекту порядку денного 

комісії питання про розгляд проекту рішення міської ради № 3127  

«Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по вул. Бєляєва, 7-д»; 

 

 Бєлов В.В. вніс пропозицію включити до проекту порядку денного 

комісії питання про розгляд проекту рішення міської ради № 3164  

«Про надання громадянам дозволів на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок по вул. Юрія Коваленка»  

(9 п., Чаповському О.М.) 

 

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 від 25.06.2019 № 19-788 (63 пункти) управління земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища міської ради 
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та переліку питань, які зареєстровані в управлінні апарату міської ради для 

розгляду постійною комісією міської ради з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища. 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

2). Включити до проекту порядку денного засідання постійної комісії 

міської ради міста з питань архітектури, будівництва, реклами, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища наступні питання, а саме: 

 

про розгляд проекту рішення міської ради № 3165 «Про надання ТДВ 

«Завод дозуючих автоматів» дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки по пров. Експериментальному, 2» (додається); 

 

про розгляд проекту рішення міської ради № 3172 «Про надання 

Ткаченко С.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по просп. Перемоги (біля будинку № 14)» 

(додається); 

 

 про розгляд проекту рішення міської ради № 3168 «Про надання ТОВ 

«Юкрейн Інфлетебл Студіо» дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення в оренду земельної ділянки по вул. Преображенській, 27» 

(додається); 

 

 про розгляд проекту рішення міської ради № 3127 «Про надання 

дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по 

вул. Бєляєва, 7-д» (додається); 

 

 про розгляд проекту рішення міської ради № 3164 «Про надання 

громадянам дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок по вул. Юрія Коваленка»  

(9 п., Чаповському О.М.) (додається).  

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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4). Затвердити порядок денний засідання постійної комісії міської 

ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища в цілому  

з доповненнями. 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

 

 

 

1. СЛУХАЛИ: 

 

Селіванову Н.О., яка ознайомила членів комісії з доопрацьованим 

проектом рішення міської ради № 3130 «Про затвердження Плану 

перспективного розвитку міста Кропивницького на 2019-2021 роки» та 

пояснила його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії та  

Мосін О.В. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

 Взяти до відома доопрацьований проект рішення міської ради  

№ 3130 «Про затвердження Плану перспективного розвитку міста 

Кропивницького на 2019-2021 роки». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

2. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3131 «Про розроблення детального плану території в 

районі вулиць Героїв України, Генерала Жадова та Юрія Коваленка» та 

пояснила його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії та  

Мосін О.В. 
 

 



13 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Взяти до відома проект рішення міської ради № 3131  

«Про розроблення детального плану території в районі вулиць Героїв 

України, Генерала Жадова та Юрія Коваленка». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

3. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3094 «Про внесення змін до рішення міської ради  

від 29 липня 2014 року № 3263 «Про структуру, загальну чисельність та 

штати апарату Міської ради міста Кропивницького та її виконавчого 

комітету, виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького»  

(зі змінами) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії,  

Мосін О.В., Костенко Л.Д., Чорна Н.М. та Потоцька Л.Г. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Взяти до відома проект рішення міської ради № 3094 «Про внесення 

змін до рішення міської ради від 29 липня 2014 року № 3263  

«Про структуру, загальну чисельність та штати апарату Міської ради міста 

Кропивницького та її виконавчого комітету, виконавчих органів Міської 

ради міста Кропивницького» (зі змінами). 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

4. СЛУХАЛИ: 

 

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

від 21.05.2019 № 215/01-22 директора Кіровоградської обласної 

філармонії, заслуженого працівника культури України М. Кравченко щодо 

звільнення від орендної плати Кіровоградської обласної філармонії за 

користування земельною ділянкою по вул. Кавалерійська, 8. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища міської ради опрацювати питання щодо 

звільнення від орендної плати Кіровоградської обласної філармонії за 

користування земельною ділянкою по вул. Кавалерійська, 8 та винести на 

розгляд постійної комісії. 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

5. СЛУХАЛИ: 

 

Шамардіна О.С., який повідомив членів комісії щодо присутньої 

заявниці Балясової Т.Л. та запропонував її заслухати. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Балясова Т.Л., яка звернулася до комісії щодо 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)», надала додаткову інформацію та 

відповіла на запитання комісії. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища міської ради опрацювати вищезазначене питання 

та винести на розгляд комісії. 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

6. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3027 «Про передачу безоплатно у власність земельних 

ділянок АТО» (Рожковська, 9 п.) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради № 3027 «Про передачу 

безоплатно у власність земельних ділянок АТО» (Рожковська, 9 п.).  
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

7. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3112 «Про передачу безоплатно у власність земельних 

ділянок учасникам АТО» (Лашкул, 6 п., 4 діл.) та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради № 3112 «Про передачу 

безоплатно у власність земельних ділянок учасникам АТО»  

(Лашкул, 6 п., 4 діл.). 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

8. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2936 «Про надання Захарченко Є.О. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

пров. Луньовському, 5» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Відкласти розгляд проекту рішення міської ради № 2936  

«Про надання Захарченко Є.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по пров. Луньовському, 5». 
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2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради запросити на комісію 

заявника Захарченко Є.О. щодо відведення земельної ділянки  

по пров. Луньовському, 5. 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

*** 

Ларін А.С. залишив роботу комісії. 

*** 

 

9. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3066 «Про надання Лопатіну К.М. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по вул. Балтійській» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

1. Відкласти розгляд проекту рішення міської ради № 3066  

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Балтійській».  

 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради запросити на комісію 

заявника Лопатіну К.М. щодо відведення земельної ділянки  

по вул. Балтійській. 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

10. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3058 «Про надання Чернезі О.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в районі вулиці 

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

ВИРІШИЛИ: 
 

1. Відкласти розгляд проекту рішення міської ради № 3058  

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

щодо відведення земельної ділянки в районі вулиці Дорошенка». 

 

 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради надати на комісію 

уточнену інформацію щодо площі земельної ділянки в районі вулиці 

Дорошенка. 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

11. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3059 «Про надання Чернезі Т.П. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в районі вулиці 

Дорошенка» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Відкласти розгляд проекту рішення міської ради № 3059 

«Про надання Чернезі Т.П. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в районі вулиці Дорошенка». 

 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради надати на комісію 

уточнену інформацію щодо площі земельної ділянки в районі вулиці 

Дорошенка. 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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12. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2937 «Про надання Будніковій О.В. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Івана Сірка (біля будинку № 22)» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради № 2937 «Про надання 

Будніковій О.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Івана Сірка (біля будинку № 22)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

13. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3067 «Про надання Федотову А.П. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Гетьмана 

Сагайдачного, 10» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 3067 «Про надання 

Федотову А.П. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Гетьмана Сагайдачного, 10». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

14. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради № 2888 «Про надання Рибалку С.М. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по вул. Чугуєвській, 28» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2888 «Про надання  

Рибалку С.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Чугуєвській, 28». 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

15. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2960 «Про надання Козловій А.М. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по пров. Фортечному (біля будинку № 19-а)» та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Відкласти розгляд проекту рішення міської ради № 2960  

«Про надання Козловій А.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Фортечному 

(біля будинку № 19-а)». 

 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради надати на комісію 

уточнюючу інформацію щодо візуалізації зазначеної земельної ділянки по 

пров. Фортечному (біля будинку № 19-а)». 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

16. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2987 «Про надання Верхоланцевій І.В. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Соборній (біля будинку № 22-а)» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2987 «Про надання 

Верхоланцевій І.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Соборній (біля будинку № 22-а)».  
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

17. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3029 «Про надання Балану І.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по вул. Преображенській (напроти будинку № 6)» та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Відкласти розгляд проекту рішення міської ради № 3029  

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

щодо відведення земельної ділянки по вул. Преображенській (напроти 

будинку № 6)».  

 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради надати на комісію 

уточнюючу інформацію щодо візуалізації зазначеної земельної ділянки та 

погодження з балансоутримувачем мереж водоканалу. 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

18.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3030 «Про надання Бутенку В.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по вул. Яновського (біля будинку № 102)» та пояснив його основні 

положення. 
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 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Відправити на доопрацювання управлінню земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища проект рішення міської 

ради № 3030 «Про надання Бутенку В.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Яновського (біля 

будинку № 102)».  

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

*** 

Ларін А.С. долучився до роботи комісії. 

*** 
 

19.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3108 «Про надання Мукоїді В.І. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Арсенія 

Тарковського (біля будинку № 55/77)» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 3108 «Про надання  

Мукоїді В.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Арсенія Тарковського  

(біля будинку № 55/77)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

20.  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. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 
 

1. 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)».  

 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради запросити на комісію 

заявника Галату І.В. щодо відведення земельної ділянки по тупику 

Дагестанському (напроти буд. № 4)». 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

21.  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. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

1. 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)». 

 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради запросити на комісію 

заявника Корженівського В.В. щодо відведення земельної ділянки по 

тупику Дагестанському (напроти буд. № 4). 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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22.  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: 

 

1. 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)».  

 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради запросити на комісію 

заявника Лойтрю В.М. щодо відведення земельної ділянки по тупику 

Дагестанському (напроти буд. № 4)». 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

23. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3063 «Про надання Юрченку В.О. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Волкова 

(біля будинку № 6, корп. 1)» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 3063 «Про надання 

Юрченку В.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Волкова (біля будинку № 6, корп. 1)».  
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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24.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3020 «Про надання Коржиневському М.М. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

просп. Перемоги (у дворі житлового будинку № 12)» та пояснив його 

основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

1. Відкласти розгляд проекту рішення міської ради № 3020  

«Про надання Коржиневському М.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по просп. Перемоги  

(у дворі житлового будинку № 12)».  

 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради надати на комісію 

підтвердження згоди ГК Нафтогаз України, ТОВ (Кіровоград) щодо 

відведення земельної ділянки по просп. Перемоги (у дворі житлового 

будинку № 12). 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

25.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3122 «Про надання Мартиненко Н.А. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Віктора Чміленка (біля будинку № 105)» та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Відкласти розгляд проекту рішення міської ради № 3122  

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Віктора Чміленка 

(біля будинку № 105)». 
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2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради запросити на комісію 

заявника та надати фото земельної ділянки по вул. Віктора Чміленка  

(біля будинку № 105). 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

26.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3124 «Про надання Плохотнюку В.М. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Віктора Чміленка (біля будинку № 105)» та пояснив його основні 

положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Відкласти розгляд проекту рішення міської ради № 3124  

 «Про надання Плохотнюку В.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Віктора Чміленка 

(біля будинку № 105)».  

 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради надати на комісію 

фото земельної ділянки по вул. Віктора Чміленка (біля будинку № 105). 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

27.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3123 «Про надання Плохотнюк А.Ю. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Віктора Чміленка (біля будинку № 105)» та пояснив його основні 

положення. 
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 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Відкласти розгляд проекту рішення міської ради № 3123  

«Про надання Плохотнюк А.Ю. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Віктора Чміленка 

(біля будинку № 105)». 

 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради надати на комісію 

фото земельної ділянки по вул. Віктора Чміленка (біля будинку № 105). 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

28.  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: 

 

Погодити проект 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)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

29.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3031 «Про передачу Негруц Г.Г. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Михайлівській (біля будинку № 41)» та пояснив 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Відкласти розгляд проекту рішення міської ради № 3031  

«Про передачу Негруц Г.Г. безоплатно у власність земельної ділянки по 

вул. Михайлівській (біля будинку № 41)». 

 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради надати на комісію 

фото земельної ділянки по вул. Михайлівській (біля будинку № 41). 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

30.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3139 «Про передачу Яцуну Л.І. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Валерія Гончаренка (біля будинку № 7)» та 

пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 3139 «Про передачу  

Яцуну Л.І. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Валерія 

Гончаренка (біля будинку № 7)».  
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

31.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2940 «Про надання Грош І.Б. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по вул. Олександра Олеся, 76» 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 № 2940 «Про надання Грош І.Б. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по вул. Олександра Олеся, 76». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

32.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2941 «Про надання Алієвій Л.О. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по вул. Івана Виговського (біля будинку № 47-а)» та пояснив його основні 

положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2941 «Про надання  

Алієвій Л.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Івана Виговського  

(біля будинку № 47-а)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

33.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2942 «Про надання Носовській Н.Г. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Гідросилівській (біля будинку № 6)» та пояснив його основні 

положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2942 «Про надання 

Носовській Н.Г. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Гідросилівській (біля будинку № 6)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

34.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2624 «Про надання Ганжі Л.М. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по вул. Полтавській (біля будинку № 65)» та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2624 «Про надання  

Ганжі Л.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Полтавській (біля будинку № 65)».  
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

35.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3062 «Про надання Козішкурту І.К. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Кримській (біля будинку № 62)» та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

ВИРІШИЛИ: 
 

З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проекту рішення 

міської ради № 3062 «Про надання Козішкурту І.К. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Кримській (біля будинку № 62)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

36.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3056 «Про надання Демченку В.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Богдана 

Хмельницького 11-а» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради № 3056 «Про надання 

Демченку В.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Богдана Хмельницького 11-а».  
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

37.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3057 «Про надання Завгородньому І.В. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Великій Пермській (біля будинку № 85)» та пояснив його основні 

положення. 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 3057 «Про надання 

Завгородньому І.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Великій Пермській  

(біля будинку № 85)». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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38.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2941 «Про передачу Максюті С.С. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Тульській, 6» та пояснив його основні 

положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2941 «Про передачу 

Максюті С.С. безоплатно у власність земельної ділянки  

по вул. Тульській, 6».  
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

39.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2993 «Про зміну Пуликівському В.В. цільового 

призначення земельної ділянки по вул. Великій Пермській, 8-ж» та 

пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2993 «Про зміну 

Пуликівському В.В. цільового призначення земельної ділянки  

по вул. Великій Пермській, 8-ж».  
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

40.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3069 «Про зміну Коваленку М.Є. цільового призначення 

земельної ділянки по вул. Богдана Хмельницького, 153» та пояснив його 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 3069 «Про зміну  

Коваленку М.Є. цільового призначення земельної ділянки по вул. Богдана 

Хмельницького, 153».  
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

41.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2992 «Про зміну Горшанову О.В. цільового призначення 

земельної ділянки по вул. Канізькій, 2/91» та пояснив його основні 

положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2992 «Про зміну  

Горшанову О.В. цільового призначення земельної ділянки  

по вул. Канізькій, 2/91». 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

42.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2993 «Про зміну Вйонцаку О.О. цільового призначення 

земельної ділянки по пров. Курінному, 29» та пояснив його основні 

положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

1. Відкласти розгляд проекту рішення міської ради № 2993  

«Про зміну Вйонцаку О.О. цільового призначення земельної ділянки по 

пров. Курінному, 29». 
 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради запросити на комісію 

заявника Вйонцака О.О. щодо земельної ділянки по пров. Курінному, 29. 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

43.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2948 «Про надання ДП «КІРОВОГРАДСЬКИЙ 

ОБЛАВТОДОР» ВАТ «ДАК» АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ» 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по вул. Аджамській 

15» та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2948 «Про надання  

ДП «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР» ВАТ «ДАК» АВТОМОБІЛЬНІ 

ДОРОГИ УКРАЇНИ» дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по 

вул. Аджамській 15». 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

44.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3077 «Про надання ТОВ «ВКФ «КІРОВОГРАДТАРА» 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  

по вул. Менделєєва, 84» та пояснив його основні положення. 
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 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 3077 «Про надання  

ТОВ «ВКФ «КІРОВОГРАДТАРА» дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки по вул. Менделєєва, 84».  
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

45.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3076 «Про надання ТОВ фірмі «ЕКСІМСЕРВІС» дозволу 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки по вул. Аджамській, 5» та пояснив 

його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 3076 «Про надання  

ТОВ фірмі «ЕКСІМСЕРВІС» дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки по вул. Аджамській, 5».  
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

46.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2949 «Про надання СЛУЖБІ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У 

КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по м. Кропивницькому». 

та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2949 «Про надання 

СЛУЖБІ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по м. Кропивницькому». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

47.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2950 «Про передачу ДП «Кіровоградський облавтодор» 

ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» у постійне користування 

земельної ділянки по вул. Полтавській, 38» та пояснив його основні 

положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2950 «Про передачу  

ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги 

України» у постійне користування земельної ділянки  

по вул. Полтавській, 38».  

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

48.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2990 «Про передачу ПАТ «НАЦІОНАЛЬНА СУСПІЛЬНА 

ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ УКРАЇНИ» у постійне користування земельної 

ділянки по вул. Садовій, 88» та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2990 «Про передачу ПАТ 

«НАЦІОНАЛЬНА СУСПІЛЬНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ УКРАЇНИ» у 

постійне користування земельної ділянки по вул. Садовій, 88».  

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

49.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3055 «Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення права оренди 

по вул. Братиславській, 7-в» та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 3055 «Про надання дозволу 

на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

для оформлення права оренди по вул. Братиславській, 7-в». 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

50.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3036 «Про затвердження ТОВ «Торговий Дім 

«Агроальянс» технічної документації щодо поділу земельної ділянки та 

передачу її в оренду по просп. Інженерів, 1» та пояснив його основні 

положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 3036 «Про затвердження 

ТОВ «Торговий Дім «Агроальянс» технічної документації щодо поділу 

земельної ділянки та передачу її в оренду по просп. Інженерів, 1».  
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

51.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2977 «Про передачу ТОВ «Євробудлайн» в оренду 

земельної ділянки по вул. Євгена Тельнова, 2» та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Відкласти розгляд та доручити управлінню земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради 

доопрацювати проект рішення міської ради № 2977 «Про передачу ТОВ 

«Євробудлайн» в оренду земельної ділянки по вул. Євгена Тельнова, 2».  
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

52.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3172 «Про надання Ткаченко С.М. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по просп. Перемоги (біля будинку № 14)» та пояснив його основні 

положення. 
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 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 3172 «Про надання 

Ткаченко С.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по просп. Перемоги (біля будинку № 14)».  
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

53.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3127 «Про надання дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки по вул. Бєляєва, 7-д» та пояснив його 

основні положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Дрига В.В., який повідомив, що відповідно до статей 1, 9, 14 Закону 

України «Про засади запобігання і протидії корупції» не голосуватиме. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 3127 «Про надання дозволу 

на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки  

по вул. Бєляєва, 7-д».  
 

Результати голосування: 

«за» – 5, 

«не голосували» - 1, 

Рішення прийнято. 
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54.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3164 «Про надання громадянам дозволів на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок по вул. Юрія 

Коваленка» (9 п., Чаповському О.М.) та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 3164 «Про надання 

громадянам дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок по вул. Юрія Коваленка»  

(9 п., Чаповському О.М.). 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

55.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3165 «Про надання ТДВ «Завод дозуючих автоматів» 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  

по пров. Експериментальному, 2» та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 3165 «Про надання ТДВ 

«Завод дозуючих автоматів» дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки по пров. Експериментальному, 2».  

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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56.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3168 «Про надання ТОВ «Юкрейн Інфлетебл Студіо» 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення в оренду 

земельної ділянки по вул. Преображенській, 27» та пояснив його основні 

положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 3168 «Про надання  

ТОВ «Юкрейн Інфлетебл Студіо» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки  

по вул. Преображенській, 27».  
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

*** 

 

Розгляд питань даного порядку денного  

за порядковими номерами 57 - 73 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 

 


