
 

 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

ПРОТОКОЛ  № 122 

засідання постійної комісії з питань архітектури,  

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища 
 

 

07 серпня 2019 року м. Кропивницький 
 

 

Голова комісії Шамардін О.С., 

 

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

Дрига В.В. - секретар комісії, 

Гребенчук Ю.Ф., 

Деркаченко Ю.О., 

Ларін А.С., 

 

Відсутні члени комісії: Бєлов В.В., 

 

Запрошені: Бочкова Л.Т.- начальник  

фінансового управління  

Міської ради міста Кропивницького, 

  

Масло Л.Я. - начальник  

управління апарату 

Міської ради міста Кропивницького 

 

 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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Присутні: Краснокутський О.В. – депутат  

міської ради, 

 

Максименко С.П. – представник ПрАТ 

«Кіровоградобленерго», 

 

Чечель А.М. – щодо земельної ділянки на 

розі вул. Юрія Олефіренка та пров. 

Училищного; 

 

Левченко М.М. - щодо відведення 

земельних ділянок по вул. Десятинній, 

 

Журавка О.М. та подружжя Радченко - 

щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Глинки, 

 

Шарова В.В. - щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Декабристів, 4, 

 

Опалатенко І.В., Пастушкіна І.В. – 

представники КФ ПАТ «Укртелеком», 

 

Представники засобів масової інформації 

та громадських організацій 

 

 

 

 

Порядок денний 

 

Загальні питання 
 

1. Про погодження проекту рішення міської ради № 3218  

«Про зняття з контролю окремих рішень Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання» 

 

Доповідає: 

 

Масло Л.Я. - начальник  

управління апарату 

Міської ради міста Кропивницького 
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2. Про погодження проекту рішення міської ради № 3249  

«Про Бюджетний регламент проходження бюджетного процесу бюджету 

міста Кропивницького»  

 

Доповідає: 

 

Бочкова Л.Т.- начальник  

фінансового управління  

Міської ради міста Кропивницького 

 

 

Питання за порядковими номерами 3 -41 доповідає начальник управління 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

Міської ради міста Кропивницького Вовенко Олег Анатолійович 

 

  Оренда (дозволи) 

3. Про погодження проекту рішення міської ради № 3115  

«Про надання ПрАТ «Кіровоградобленерго» дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду на 

перехресті вул. Овражної та пров. Веселому» (розміщення, будівництво, 

експлуатація та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 

електричної та теплової енергії)  

 

Оренда (поновлення) 

4. Про погодження проекту рішення міської ради № 2978  

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

Юрія Олефіренка та пров. Училищного» 

 

Приватний сектор (дозволи) 

5. Про погодження проекту рішення міської ради № 3137  

«Про надання Козлітіній Ю.Г. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок по вул. Десятинній (біля 

земельної ділянки з кадастровим номером 3510100000:06:047:0129)» 

(житловий будинок і ведення садівництва) (вільна) 

 

Індивідуальне садівництво (дозволи) 

6. Про погодження проекту рішення міської ради № 3148  

«Про надання Журавці О.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Глинки» 

 

Внесення змін 

7. Про погодження проекту рішення міської ради № 3167  

«Про внесення змін до рішення міської ради від 07.02.2019 № 2371»  

(«Про надання Шаровій В.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Декабристів, 4») 
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Приватний сектор (дозвола, учасники АТО) 

8. Про погодження проекту рішення міської ради № 3068  

«Про надання дозволів на розроблення землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок учасникам АТО» (10 пунктів, 9 ділянок)  
 

9. Про погодження проекту рішення міської ради № 3201  

«Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам» (11 пунктів, 10 ділянок) 

 

Приватний сектор (передача) 

10. Про погодження проекту рішення міської ради № 3214  

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

по вул. Чайковського, 9»  
 

Гаражі (дозволи) 

11. Про погодження проекту рішення міської ради № 3163  

«Про надання Березовському О.С. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Героїв України 

(біля будинку № 30, корп. 1)»  
 

Оренда (дозволи) 

12. Про погодження проекту рішення міської ради № 3169  

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

проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки  

по вул. Преображенській, 27-а» (для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі)  
 

Оренда (передача) 

13. Про погодження проекту рішення міської ради № 3160  

«Про затвердження ПП «СТ-Сервіс» технічної документації із 

землеустрою щодо (встановлення) відновлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) та передачі її в оренду по вул. Шевченка, 6-а» (для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови)  
 

14. Про погодження проекту рішення міської ради № 3256  

«Про передачу Гарькавому Ю.О. та Гарькавій І.А. в оренду земельної 

ділянки по просп. Винниченка, 1-г» 

 

Поділ (дозволи) 

15. Про погодження проекту рішення міської ради № 3208  

«Про надання дозволу ТОВ «Домініон-Зембуд» на поділ земельної ділянки 

по вул. Євгена Тельнова, 1» 
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Оренда (припинення) 

16. Про погодження проекту рішення міської ради № 3159  

«Про припинення ТОВ «Домініон-Зембуд» права користування 

земельними ділянками по вул. Дворцовій (напроти театру  

ім. Кропивницького)» 

 

17. Про погодження проекту рішення міської ради № 2819  

«Про припинення КП «Універсал 2005» права користування земельною 

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

 

18. Про погодження проекту рішення міської ради № 3255  

«Про внесення змін до рішення міської ради від 11.06.2019 № 2695»  

(«Про передачу ТОВ «Ласка» в оренду земельної ділянки  

по пров. Цеховому, 4-а») 

 

Відкладені питання 24.07.2019 

 

Оренда (передача) 

19. Про погодження проекту рішення міської ради № 3051  

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

Волкова, 17» (знято під час формування проекту порядку денного даного 

засідання постійної комісії міської ради з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища) 

 

20. Про погодження проекту рішення міської ради № 3050  

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

по вул. Волкова, 17» 

(знято під час формування проекту порядку денного даного засідання 

постійної комісії міської ради з питань архітектури, будівництва, 

реклами, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища) 

 

Поділ (дозволи) 

21. Про погодження проекту рішення міської ради № 3181  

«Про надання Підлубному М.П. дозволу на розроблення технічної 

документації щодо поділу земельної ділянки по вул. Генерала  

Родимцева, 106» 

 

22. Про погодження проекту рішення міської ради № 3118  

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

щодо поділу земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева»  
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Індивідуальне садівництво (дозволи) 

23. Про погодження проекту рішення міської ради № 3147  

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

щодо відведення земельної ділянки по вул. Глинки»  

 

Гаражі (дозволи) 

24. Про погодження проекту рішення міської ради № 3135  

«Про надання Адамчик І.Г. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Сергія Сєнчева  

(біля будинку № 59)»  

 

25. 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)» 

 

26. 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)» 

 

27. Про погодження проекту рішення міської ради № 2872  

«Про надання Мостіпану М.І. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по просп. Університетському (біля будинку № 33)» 

 

28. Про погодження проекту рішення міської ради № 3204  

«Про передачу у власність земельних ділянок громадянам» (9 п., Левак)  

 

29. Про погодження проекту рішення міської ради № 3251  

«Про надання ТОВ «ДНК ГРУПП» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду  

по вул. Степняка Кравчинського, 33» 

 

30. Про погодження проекту рішення міської ради № 3259  

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду  

по вул. Нижній, 12»  

 

31. Про погодження проекту рішення міської ради № 3183 

(доопрацьований 09.07.2019) «Про припинення Гордєєвій Т.В. права 

користування земельною ділянкою по вул. Соборній (біля будинку № 36) 

та передачу її в оренду Кріпаку С.В., Кріпаку Д.В.» (0,0027 га)  
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32. Про погодження проекту рішення міської ради № 3184 

(доопрацьований 25.07.2019) «Про припинення Гордєєвій Т.В. права 

користування земельною ділянкою по вул. Соборній (біля будинку № 36) 

та передачу її в оренду Кріпак С.В.» (0,0180)  

 

33. Про погодження проекту рішення міської ради № 3219  

«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних 

торгах) на розі вулиць Космонавта Попова та Юрія Коваленка та 

включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні 

торги окремим лотом» 

 

34. Про погодження проекту рішення міської ради № 3224 

(доопрацьований 25.07.2019) «Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) по вулиць Кропивницького та 

включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні 

торги окремим лотом» 

 

35. Про погодження проекту рішення міської ради № 3174  

«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних 

торгах) по вул. Кропивницького та включення до Переліку земельної 

ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом»  

 

36. Про погодження проекту рішення міської ради № 3194  

«Про надання Центральноукраїнському державному будинку художньої та 

технічної творчості дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по 

вул. Вокзальній, 14»  

 

37. Про погодження проекту рішення міської ради № 3267  

«Про надання ТОВ «ФМ-Альянссервіс» дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

по просп. Винниченка, 1-в» 

 

38. Про погодження проекту рішення міської ради № 3277  

«Про затвердження земельної ділянки по просп. Винниченка, 1-в 

право оренди на яку набувається на аукціоні» 
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39. Про погодження проекту рішення міської ради № 3283  

«Про надання Руденко О.Л. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Садовій 

(біля будинку № 35)»  
 

40. Про погодження проекту рішення міської ради № 3284  

«Про передачу Лірніку В.В. у власність земельної ділянки по вул. 

Миколи Міхновського»  
 

41. Про погодження проекту рішення міської ради № 3285  

«Про передачу Загребі А.В. у власність земельної ділянки по вул. Миколи 

Міхновського» 

 

 

 

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 

листів від 05.08.2019 № 19-997 (25 пунктів) управління земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища міської ради, 

від 25.07.2019 № 137-мр/з управління апарату міської ради. 
 

ВИСТУПИЛИ: 
 

 Вовенко О.А. вніс пропозиції: 

не включити до проекту порядку денного комісії пункти 12, 13 листа 

від 05.08.2019 № 19-997 (25 пунктів) управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради, а саме: 

п. 12 проект рішення міської ради № 3051 «Про передачу  

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

п. 13 проект рішення міської ради № 3050 «Про передачу  

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

 

 включити до проекту порядку денного комісії наступні питання,  

а саме: 

про погодження проекту рішення міської ради № 3204 «Про передачу 

у власність земельних ділянок громадянам» (9 п., Левак); 
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про погодження проекту рішення міської ради № 3251 «Про надання 

ТОВ «ДНК ГРУПП» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду по вул. Степняка  

Кравчинського, 33»;  

про погодження проекту рішення міської ради № 3259 «Про надання 

Кролевцю А.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду по вул. Нижній, 12»; 

про погодження проекту рішення міської ради № 3183 

(доопрацьований 25.07.2019) «Про припинення Гордєєвій Т.В. права 

користування земельною ділянкою по вул. Соборній (біля будинку № 36) та 

передачу її в оренду Кріпак С.В., Кріпак Д.В»; 

про погодження проекту рішення міської ради № 3184 

(доопрацьований 09.07.2019) «Про припинення Гордєєвій Т.В. права 

користування земельною ділянкою по вул. Соборній (біля будинку № 36) та 

передачу її в оренду Кріпаку С.В., Кріпаку Д.В.» (0,0027 га); 

про погодження проекту рішення міської ради № 3219  

«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних 

торгах) на розі вулиць Космонавта Попова та Юрія Коваленка та 

включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні 

торги окремим лотом»; 

про погодження проекту рішення міської ради № 3224 

(доопрацьований 25.07.2019) «Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) по вулиць Кропивницького та 

включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть  на земельні 

торги окремим лотом»; 

про погодження проекту рішення міської ради № 3174  

«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних 

торгах) по вул. Кропивницького та включення до Переліку земельної 

ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом»; 

про погодження проекту рішення міської ради № 3194 «Про надання 

Центральноукраїнському державному будинку художньої та технічної 

творчості дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по вул. 

Вокзальній, 14»; 

про погодження проекту рішення міської ради № 3267 «Про надання 

ТОВ «ФМ-Альянссервіс» дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  

по просп. Винниченка, 1-в»; 
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про погодження проекту рішення міської ради № 3277  

«Про затвердження земельної ділянки по просп. Винниченка, 1-в 

право оренди на яку набувається на аукціоні». 
 

Дрига В.В. запропонував включити до проекту порядку денного 

комісії питання «Про погодження проекту рішення міської ради № 3283 

«Про надання Руденко О.Л. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Садовій (біля 

будинку № 35)». 
 

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

комісії наступні питання, а саме: 

про погодження проекту рішення міської ради № 3284  

«Про передачу Лірніку В.В. у власність земельної ділянки по вул. 

Миколи Міхновського»; 
про погодження проекту рішення міської ради № 3285 «Про передачу 

Загребі А.В. у власність земельної ділянки по вул. Миколи Міхновського». 
 

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 05.08.2019 № 19-997 (25 пунктів) 

управління земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища міської ради, від 25.07.2019 № 137-мр/з управління апарату 

міської ради. 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

2). Не включати до проекту порядку денного засідання постійної 

комісії Міської ради міста Кропивницького з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища пункти 12, 13 листа від 05.08.2019 

№ 19-997 (25 пунктів) управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, а саме: 

 

п. 12 проект рішення міської ради № 3051 «Про передачу ТОВ 

«Геліос-1» в оренду земельної ділянки по вул. Волкова, 17»; 
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п. 13 проект рішення міської ради № 3050 «Про передачу ТОВ 

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

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

3). Включити до проекту порядку денного засідання постійної комісії 

Міської ради міста Кропивницького з питань архітектури, будівництва, 

реклами, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища наступні питання, які додаються, а саме: 

про погодження проекту рішення міської ради № 3204 «Про передачу 

у власність земельних ділянок громадянам» (9 п., Левак); 

про погодження проекту рішення міської ради № 3251 «Про надання 

ТОВ «ДНК ГРУПП» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду по вул. Степняка  

Кравчинського, 33»;  

про погодження проекту рішення міської ради № 3259 «Про надання 

Кролевцю А.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду по вул. Нижній, 12»; 

про погодження проекту рішення міської ради № 3183 

(доопрацьований 25.07.2019) «Про припинення Гордєєвій Т.В. права 

користування земельною ділянкою по вул. Соборній (біля будинку № 36) та 

передачу її в оренду Кріпак С.В., Кріпак Д.В»; 

про погодження проекту рішення міської ради № 3184 

(доопрацьований 09.07.2019) «Про припинення Гордєєвій Т.В. права 

користування земельною ділянкою по вул. Соборній (біля будинку № 36) та 

передачу її в оренду Кріпаку С.В., Кріпаку Д.В.» (0,0027 га); 

про погодження проекту рішення міської ради № 3219 «Про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) на розі 

вулиць Космонавта Попова та Юрія Коваленка та включення до Переліку 

земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом»; 

про погодження проекту рішення міської ради № 3224 

(доопрацьований 25.07.2019) «Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) по вулиць Кропивницького та 

включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть  на земельні 

торги окремим лотом»; 

про погодження проекту рішення міської ради № 3174 «Про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. 

Кропивницького та включення до Переліку земельної ділянки, яку 

виставлятимуть на земельні торги окремим лотом»; 
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про погодження проекту рішення міської ради № 3194 «Про надання 

Центральноукраїнському державному будинку художньої та технічної 

творчості дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по вул. 

Вокзальній, 14»; 

про погодження проекту рішення міської ради № 3267 «Про надання 

ТОВ «ФМ-Альянссервіс» дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  

по просп. Винниченка, 1-в»; 

про погодження проекту рішення міської ради № 3277 «Про 

затвердження земельної ділянки по просп. Винниченка, 1-в право 

оренди на яку набувається на аукціоні»; 

про погодження проекту рішення міської ради № 3283 «Про надання 

Руденко О.Л. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Садовій (біля будинку № 35)»; 

про погодження проекту рішення міської ради № 3284 «Про 

передачу Лірніку В.В. у власність земельної ділянки по вул. Миколи 

Міхновського»; 
про погодження проекту рішення міської ради № 3285 «Про передачу 

Загребі А.В. у власність земельної ділянки по вул. Миколи Міхновського». 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

4). Затвердити порядок денний засідання постійної комісії Міської 

ради міста Кропивницького з питань архітектури, будівництва, реклами, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища в цілому зі змінами та доповненнями. 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

1. СЛУХАЛИ: 

 

Масло Л.Я., яка ознайомила членів комісії з проектом рішення міської 

ради № 3218 «Про зняття з контролю окремих рішень Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання» та пояснила його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 



13 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

 Взяти до відома проект рішення міської ради № 3218 «Про зняття з 

контролю окремих рішень Міської ради міста Кропивницького сьомого 

скликання». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

2. СЛУХАЛИ: 

 

Бочкову Л.Т, яка ознайомила членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 3249 «Про Бюджетний регламент проходження 

бюджетного процесу бюджету міста Кропивницького» та пояснив його 

основні положення. 

Принагідно відповіла на додаткові питання членів комісії щодо стану 

бюджетних надходжень, зокрема, стосовно сплати за оренду земельних 

ділянок. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Взяти до відома проект рішення міської ради № 3249  

«Про Бюджетний регламент проходження бюджетного процесу бюджету 

міста Кропивницького». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

*** 

 Деркаченко Ю.О. залишив роботу комісії. 

*** 

 

3. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3115 «Про надання ПрАТ «Кіровоградобленерго» дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду на перехресті вул. Овражної та пров. Веселому» (розміщення, 

будівництво, експлуатація та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії) та пояснив його основні 

положення. 
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ВИСТУПИЛИ: 

 

 Максименко С.П. відповів на запитання членів комісії. 

 

 Ларін А.С. вніс пропозицію запросити відповідального представника 

ПрАТ «Кіровоградобленерго» для надання інформації: 

 про структуру тарифів на електроенергію в нашому регіоні; 

 щодо експорту електричної енергії; 

 порівняльна таблиця тарифів на електричну енергію за період 2013 – 

2019 роки. 

 

 Шамардін О.С. запропонував винести вищезазначене питання на 

спільне засідання постійних комісій Міської ради міста Кропивницького з 

питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного 

розвитку та з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Погодити проект рішення міської ради № 3115 «Про надання ПрАТ 

«Кіровоградобленерго» дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду на перехресті вул. Овражної 

та пров. Веселому» (розміщення, будівництво, експлуатація та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та 

теплової енергії). 

 

2. На спільному засіданні постійних комісій Міської ради міста 

Кропивницького з питань бюджету, податків, фінансів, планування  

та соціально-економічного розвитку та з питань архітектури, будівництва, 

реклами, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища. інформацію відповідального представника  

ПрАТ «Кіровоградобленерго», а саме: 

про структуру тарифів на електроенергію в нашому регіоні; 

щодо експорту електричної енергії; 

порівняльна таблиця тарифів на електричну енергію за період  

2013 – 2019 роки. 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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*** 

 Деркаченко Ю.О. долучився комісії. 

*** 

 

4. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2978 «Про поновлення ПП «Чіс» договору оренди 

земельної ділянки на розі вул. Юрія Олефіренка та пров. Училищного» та 

пояснив його основні положення. 

 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Чечель А.М. відповів на запитання членів комісії. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2978 «Про поновлення ПП 

«Чіс» договору оренди земельної ділянки на розі вул. Юрія Олефіренка та 

пров. Училищного». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

5. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3137 «Про надання Козлітіній Ю.Г. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок по вул. 

Десятинній (біля земельної ділянки з кадастровим номером 

3510100000:06:047:0129)» (житловий будинок і ведення садівництва) 

(вільна) та пояснив його основні положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Левченко М.М. відповів на запитання членів комісії. 
 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

1. Відкласти розгляд проекту рішення міської ради № 3137 «Про 

надання Козлітіній Ю.Г. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок по вул. Десятинній (біля земельної 

ділянки з кадастровим номером 3510100000:06:047:0129)» (житловий 

будинок і ведення садівництва) (вільна). 

 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради надати на розгляд 

комісії документи щодо регулювання земельних відносин Кіровоградської 

ДТСААФ.  

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

6. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3148 «Про надання Журавці О.М. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Глинки» 

та пояснив його основні положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Журавка О.М. та подружжя Радченко відповіли на запитання членів 

комісії. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

1. Відкласти розгляд проекту рішення міської ради № 3148 «Про 

надання Журавці О.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Глинки».  

 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради після узгодження між 

суміжними землекористувачами земельних ділянок по вул. Глинки надати 

на розгляд комісії відповідні документи щодо вищезазначеного питання. 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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СЛУХАЛИ: 

 

 Краснокутського О.В., який запропонував провести спільне засідання 

постійних комісій Міської ради міста Кропивницького з питань бюджету, 

податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку  

та з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища, на якому 

розглянути питання щодо ліквідації заборгованості по платі за землю  

в місті Кропивницькому. 

 

*** 

 Дрига В.В. залишив роботу комісії. 

 Деркаченко Ю.О. залишив роботу комісії. 

*** 

 

7. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3167 «Про внесення змін до рішення міської ради від 

07.02.2019 № 2371» («Про надання Шаровій В.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 

Декабристів, 4») та пояснив його основні положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Шарова В.В. відповіла на запитання членів комісії. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради № 3167 «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 07.02.2019 № 2371» («Про надання Шаровій В.В. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Декабристів, 4»). 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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СЛУХАЛИ: 

 

 Опалатенко І.В., Пастушкіна І.В. – представники КФ ПАТ 

«Укртелеком» звернулися до комісії з проханням розглянути питання  

про передачу ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» в оренду земельної ділянки  

по вул. Михайлівській (біля будинку № 1-а). 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Гребенчук Ю.О. запропонував запросити на комісію відповідальних 

представників ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» щодо надання інформації про 

забезпечення мешканців міста Кропивницького проводовим 

радіомовленням. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища міської ради: 

запросити на комісію відповідальних представників ПАТ 

«УКРТЕЛЕКОМ» щодо надання інформації про забезпечення мешканців 

міста Кропивницького проводовим радіомовленням; 

 

надати на розгляд комісії проект рішення міської ради «Про передачу 

ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» в оренду земельної ділянки по вул. Михайлівській 

(біля будинку № 1-а)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

8. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3068 «Про надання дозволів на розроблення землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок учасникам АТО» (10 пунктів,  

9 ділянок) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 3068 «Про надання дозволів 

на розроблення землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

учасникам АТО» (10 пунктів, 9 ділянок). 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

9. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3201 «Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам»  

(11 пунктів, 10 ділянок) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради № 3201 «Про надання дозволів 

на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

громадянам» (11 пунктів, 10 ділянок). 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

10. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3214 «Про передачу Вербенку О.А. у власність земельної 

ділянки по вул. Чайковського, 9» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради № 3214 «Про передачу 

Вербенку О.А. у власність земельної ділянки по вул. Чайковського, 9». 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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11. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради № 3163 «Про надання Березовському О.С. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Героїв України (біля будинку № 30, корп. 1)» та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

1. Відкласти розгляд проекту рішення міської ради № 3163  

«Про надання Березовському О.С. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Героїв України 

(біля будинку № 30, корп. 1)». 

 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради запросити на комісію 

заявника та надати фото земельної ділянки по вул. Героїв України  

(біля будинку № 30, корп. 1). 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

12. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3169 «Про надання ТОВ «Юкрейн Інфлетебл Студіо» 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення в оренду 

земельної ділянки по вул. Преображенській, 27-а» (для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради № 3169 «Про надання  

ТОВ «Юкрейн Інфлетебл Студіо» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки  

по вул. Преображенській, 27-а» (для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі). 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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13. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3160 «Про затвердження ПП «СТ-Сервіс» технічної 

документації із землеустрою щодо (встановлення) відновлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачі її в оренду  

по вул. Шевченка, 6-а» (для будівництва та обслуговування інших 

будівель громадської забудови) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 3160 «Про затвердження 

ПП «СТ-Сервіс» технічної документації із землеустрою щодо 

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

та передачі її в оренду по вул. Шевченка, 6-а» (для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови). 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

14. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3256 «Про передачу Гарькавому Ю.О. та Гарькавій І.А. в 

оренду земельної ділянки по просп. Винниченка, 1-г» та пояснив його 

основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 3256 «Про передачу 

Гарькавому Ю.О. та Гарькавій І.А. в оренду земельної ділянки по просп. 

Винниченка, 1-г»  
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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15. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3208 «Про надання дозволу ТОВ «Домініон-Зембуд» на 

поділ земельної ділянки по вул. Євгена Тельнова, 1» та пояснив його 

основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 3208 «Про надання дозволу 

ТОВ «Домініон-Зембуд» на поділ земельної ділянки по вул. Євгена 

Тельнова, 1». 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

16. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3159 «Про припинення ТОВ «Домініон-Зембуд» права 

користування земельними ділянками по вул. Дворцовій  

(напроти театру ім. Кропивницького)» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 3159 «Про припинення ТОВ 

«Домініон-Зембуд» права користування земельними ділянками  

по вул. Дворцовій (напроти театру ім. Кропивницького)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

17. СЛУХАЛИ: 

 

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

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

користування земельною ділянкою по вул. Генерала Родимцева  

(виїзд на м. Кривий Ріг)» та пояснив його основні положення. 
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 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Відкласти розгляд проекту рішення міської ради № 2819 «Про 

припинення КП «Універсал 2005» права користування земельною 

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

 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради запросити на комісію 

начальника Головного управління житлово-комунального господарства, 

керівника КП «Універсал 2005», представників громадської організації 

«Щасливий пес» та Кіровоградської міської громадської організації 

захисту тварин «Бім». 

 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

18.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3255 «Про внесення змін до рішення міської ради від 

11.06.2019 № 2695» («Про передачу ТОВ «Ласка» в оренду земельної 

ділянки по пров. Цеховому, 4-а») та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 3255 «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 11.06.2019 № 2695» («Про передачу ТОВ «Ласка» 

в оренду земельної ділянки по пров. Цеховому, 4-а»).  
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

19.  СЛУХАЛИ: 

Питання про погодження проекту рішення міської ради № 3051 «Про 

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

знято під час формування проекту порядку денного даного засідання 

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

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища 
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20.  СЛУХАЛИ: 

 

Питання про погодження проекту рішення міської ради № 3050 «Про 

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

знято під час формування проекту порядку денного даного засідання 

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

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища. 
 

21.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3181 «Про надання Підлубному М.П. дозволу на 

розроблення технічної документації щодо поділу земельної ділянки по вул. 

Генерала Родимцева, 106» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

1. Відкласти розгляд проекту рішення міської ради № 3181 «Про 

надання Підлубному М.П. дозволу на розроблення технічної документації 

щодо поділу земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева, 106». 

 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради запросити на комісію 

заявника щодо земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева, 106 (надати 

схеми поділу).  
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

*** 

 Деркаченко Ю.О. долучився до роботи комісії. 

*** 
 

22.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3118 «Про надання ПП «Фауст» дозволу на розроблення 

технічної документації щодо поділу земельної ділянки по вул. Генерала 

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

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 3118 «Про надання  

ПП «Фауст» дозволу на розроблення технічної документації щодо поділу 

земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева»  
 

Результати голосування: 

«за» – 1, 

«утримались» - 4, 

Рішення не прийнято. 
 

23. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3147 «Про надання Хитрій В.І. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Глинки» 

та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Відкласти розгляд проекту рішення міської ради № 3147 «Про 

надання Хитрій В.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Глинки».  
 

Результати голосування: 

«за» – 3, 

«утримались» - 2, 

Рішення не прийнято. 
 

24.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3135 «Про надання Адамчик І.Г. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Сергія 

Сєнчева (біля будинку № 59)» та пояснив його основні положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Гребенчук Ю.О. запропонував відкласти розгляд питання. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 
 

З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проекту рішення 

міської ради № 3135 «Про надання Адамчик І.Г. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Сергія 

Сєнчева (біля будинку № 59)».  
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

25.  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: 

 

Погодити проект 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)».  
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

26.  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. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Гребенчук Ю.О. запропонував відкласти розгляд питання. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

З метою додаткового вивчення відкласти розгляд 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. 
 

 

27.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2872 «Про надання Мостіпану М.І. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по просп. 

Університетському (біля будинку № 33)» та пояснив його основні 

положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2872 «Про надання 

Мостіпану М.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по просп. Університетському (біля будинку 

№ 33)».  

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

28.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3204 «Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам» (9 п., Левак) та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 3204 «Про передачу у 

власність земельних ділянок громадянам» (9 п., Левак). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

29.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3251 «Про надання ТОВ «ДНК ГРУПП» дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду по вул. Степняка Кравчинського, 33» та пояснив його основні 

положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 3251 «Про надання  

ТОВ «ДНК ГРУПП» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду по вул. Степняка  

Кравчинського, 33». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

30.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3259 «Про надання Кролевцю А.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду  

по вул. Нижній, 12» та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 3259 «Про надання 

Кролевцю А.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду по вул. Нижній, 12».  
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

31.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3183 (доопрацьований 09.07.2019) «Про припинення 

Гордєєвій Т.В. права користування земельною ділянкою по вул. Соборній 

(біля будинку № 36) та передачу її в оренду Кріпаку С.В., Кріпаку Д.В.» 

(0,0027 га) та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 3183 (доопрацьований 

09.07.2019) «Про припинення Гордєєвій Т.В. права користування 

земельною ділянкою по вул. Соборній (біля будинку № 36) та передачу її в 

оренду Кріпаку С.В., Кріпаку Д.В.» (0,0027 га). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

32.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3184 (доопрацьований 25.07.2019) «Про припинення 

Гордєєвій Т.В. права користування земельною ділянкою по вул. Соборній 

(біля будинку № 36) та передачу її в оренду Кріпак С.В.» (0,0180) та 

пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 3184 (доопрацьований 

25.07.2019) «Про припинення Гордєєвій Т.В. права користування 

земельною ділянкою по вул. Соборній (біля будинку № 36) та передачу її в 

оренду Кріпак С.В.» (0,0180).  
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

33.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3219 «Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних 

засадах (земельних торгах) на розі вулиць Космонавта Попова та Юрія 

Коваленка та включення до Переліку земельної ділянки, яку 

виставлятимуть на земельні торги окремим лотом» та пояснив його 

основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 3219 «Про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу 

права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) на розі вулиць 

Космонавта Попова та Юрія Коваленка та включення до Переліку 

земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом». 
 

Результати голосування: 

«за» – 2, 

«утримались» - 3, 

Рішення не прийнято. 
 

34.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3224 (доопрацьований 25.07.2019) «Про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу 

права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по вулиць 

Кропивницького та включення до Переліку земельної ділянки, яку 

виставлятимуть  на земельні торги окремим лотом» та пояснив його 
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основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 3224 (доопрацьований 

25.07.2019) «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах) по вулиць Кропивницького та включення до Переліку 

земельної ділянки, яку виставлятимуть  на земельні торги окремим 

лотом».  
 

Результати голосування: 

«за» – 4, 

«утримались» - 1, 

Рішення прийнято. 
 

35.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3174 «Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних 

засадах (земельних торгах) по вул. Кропивницького та включення до 

Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги 

окремим лотом» та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради № 3174 «Про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу 

права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. 

Кропивницького та включення до Переліку земельної ділянки, яку 

виставлятимуть на земельні торги окремим лотом». 
 

Результати голосування: 

«за» – 4, 

«утримались» - 1, 

Рішення прийнято. 
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36.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3194 «Про надання Центральноукраїнському державному 

будинку художньої та технічної творчості дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки по вул. Вокзальній, 14» та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради № 3194 «Про надання 

Центральноукраїнському державному будинку художньої та технічної 

творчості дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  

по вул. Вокзальній, 14».  

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

37.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3267 «Про надання ТОВ «ФМ-Альянссервіс» дозволу 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  

(на місцевості) по просп. Винниченка, 1-в» та пояснив його основні 

положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 3267 «Про надання  

ТОВ «ФМ-Альянссервіс» дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості)  

по просп. Винниченка, 1-в». 
Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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38.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3277 «Про затвердження земельної ділянки по просп. 

Винниченка, 1-в 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 № 3277 «Про затвердження 

земельної ділянки по просп. Винниченка, 1-в право оренди на яку 

набувається на аукціоні».  
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

39.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3283 «Про надання Руденко О.Л. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Садовій (біля будинку № 35)» та пояснив його основні 

положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 3283 «Про надання 

Руденко О.Л. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Садовій (біля будинку № 35)».  
 

Результати голосування: 

«за» – 3, 

«утримались» - 2, 

Рішення не прийнято. 
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40.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3284 «Про передачу Лірніку В.В. у власність земельної 

ділянки по вул. Миколи Міхновського» та пояснив його основні 

положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 3284 «Про передачу 

Лірніку В.В. у власність земельної ділянки по вул. Миколи 

Міхновського».  
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

41.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3285 «Про передачу Загребі А.В. у власність земельної 

ділянки по вул. Миколи Міхновського» та пояснив його основні 

положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 3285 «Про передачу  

Загребі А.В. у власність земельної ділянки по вул. Миколи Міхновського». 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

Голова комісії      Олександр ШАМАРДІН 

 

 

 

Секретар комісії        Вадим ДРИГА 


