
 

 
 

МІСЬКА РАДА  МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГО 

ПРОТОКОЛ  № 124  

засідання постійної комісії з питань архітектури,  

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища 
 

 

16 серпня 2019 року м. Кропивницький 
 

 

Голова комісії Шамардін О.С., 
 

 

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

Бєлов В.В., 

Гребенчук Ю.Ф., 

Деркаченко Ю.О., 

Ларін А.С., 
 

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

Запрошені: Білокінь С.В.- начальник  

управління капітального будівництва 

Міської ради міста Кропивницького, 

  

Савченко Т.М.- т.в.о. начальник  

Головного управління житлово-

комунального господарства  

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 міської ради - начальник 

відділу планування управління 

містобудування та архітектури  

Міської ради міста Кропивницького,  
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Присутні: Панішко В.А. – керівник КП  

«Універсал 2005», 

 

Дорош К.Г. – голова громадської 

організації «Кіровоградська організація 

захисту тварин «БІМ», 

 

Бендерський Ю.М. – представник  

ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ», 

 

Підлубний М.П. - щодо земельної 

ділянки по вул. Генерала Родимцева, 

 

Представники засобів масової інформації 

та громадських організацій 

 

 

 

 

Порядок денний 

 

Загальні питання 

 

1. Про погодження проекту рішення міської ради № 3161 

(доопрацьовано) «Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2276 «Про затвердження 

Програми капітального будівництва, реконструкції та капітального 

ремонту об´єктів комунального господарства і соціально-культурного 

призначення міста Кропивницького на 2019 – 2021 роки»  
 

Доповідає: 

 

Білокінь С.В. - начальник  

управління капітального будівництва 

Міської ради міста Кропивницького 

 

2. Про погодження проекту рішення міської ради № 3042 

(доопрацьовано) «Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 12 липня 2018 року № 1765 «Про затвердження 

Програми розвитку та збереження зелених насаджень у місті 

Кропивницькому на 2018-2021 роки»  
 

Доповідає: 

 

Савченко Т.М.- т.в.о. начальника  

Головного управління житлово-

комунального господарства  

Міської ради міста Кропивницького 
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Питання за порядковими номерами 3 - 19 доповідає  

начальник управління земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища Міської ради міста Кропивницького 

Вовенко Олег Анатолійович 

 

Оренда припинення 

3. Про погодження проекту рішення міської ради № 2819  

«Про погодження проекту рішення міської ради «Про припинення КП 

«Універсал 2005» права користування земельною ділянкою  

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

 

Оренда (передача) 

4. Про погодження проекту рішення міської ради № 2852  

«Про передачу ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» в оренду земельних ділянок  

по вул. Пашутінській, 16/19» (для розміщення відділення 

«Телекомсервіс») 
 

5. Про погодження проекту рішення міської ради № 3287  

«Про передачу ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» в оренду земельної ділянки  

по вул. Михайлівській (біля будинку № 1)» (для розміщення та 

експлуатації інших технічних засобів зв’язку)  

 

Поділ (дозволи) 

6. Про погодження проекту рішення міської ради № 3181  

«Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання  

Підлубному М.П. дозволу на розроблення технічної документації щодо 

поділу земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева» 

 

Приватний сектор (дозволи) 

7. Про погодження проекту рішення міської ради № 3147  

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

щодо відведення земельних ділянок по вул. Глинки»  
 

8. Про погодження проекту рішення міської ради № 3212  

«Про надання Гулецькій А.Г. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Гулака-

Артемовського»  
 

Гаражі (дозволи) 

9. 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 буд. № 102)» 

(0,0024 га) 
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10. 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)» 

 

Аукціони (затвердження) 

11. Про погодження проекту рішення міської ради № 3276  

«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах  

(земельних торгах) по вулиці вул. Генерала Жадова (напроти магазину 

«АТБ-маркет»), та включення до Переліку земельної ділянки,  

яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом» (на 25 років) 
 

12. Про погодження проекту рішення міської ради № 3288  

«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних 

торгах) по вул. Космонавта Попова (біля магазину «АТБ-маркет»),  

та включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на 

земельні торги окремим лотом» (25 років, 3%) 

 

13. Про погодження проекту рішення міської ради № 3289  

«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних 

торгах) по вул. Кропивницького (біля розвантажувального майданчика 

ринку «Полтавський»), та включення до Переліку земельної ділянки,  

яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом» (25 років, 3%) 
 

Оренда (дозволи) 

14. Про погодження проекту рішення міської ради № 3118  

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

із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Генерала 

Родимцева» 

 

Оренда (дозволи) 

15. Про погодження проекту рішення міської ради № 3156  

«Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по місту 

Кропивницькому» 

 

16. Про погодження проекту рішення міської ради № 3205  

«Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по місту 

Кропивницькому»  
 

 

 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/24608-pr_rish_3288_09-08-2019.pdf
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17. Про погодження проекту рішення міської ради № 3291  

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

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Академіка Тамма, 4-в» 

 

18. Про погодження проекту рішення міської ради № 3290  

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

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки  

по пров. Курінний, 29»  
 

19. Про погодження проекту рішення міської ради 3294  

«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах  

(земельних торгах) по вул. Волкова (біля земельної ділянки з кадастровим 

№ 3510100000:41:342:0014), та включення до Переліку земельної ділянки, 

яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом» 

 

 

 

 

 

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 14.08.2019 № 19-1077 (14 пунктів) управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища Міської ради міста 

Кропивницького 
 

ВИСТУПИЛИ: 

 

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

наступні питання, а саме: 
 

 про погодження проекту рішення міської ради № 3291 «Про надання 

ТОВ «ФМ-Альянссервіс» дозволу на розроблення технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  

в натурі (на місцевості) по вул. Академіка Тамма, 4-в»; 
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 про погодження проекту рішення міської ради № 3290 «Про надання 

ТОВ «ФМ-Альянссервіс» дозволу на розроблення технічної документації  

із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по пров. Курінний, 29»; 
 

про погодження проекту рішення міської ради № 3294  

«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних 

торгах) по вул. Волкова (біля земельної ділянки з кадастровим  

№ 3510100000:41:342:0014), та включення до Переліку земельної ділянки, 

яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом». 
 

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 14.08.2019 № 19-1077 (14 пунктів). 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

2). Включити до проекту порядку денного засідання постійної комісії 

Міської ради міста Кропивницького з питань архітектури, будівництва, 

реклами, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища питання, які додаються а саме: 

 

про погодження проекту рішення міської ради № 3291 «Про надання 

ТОВ «ФМ-Альянссервіс» дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) по вул. Академіка Тамма, 4-в»; 

 

про погодження проекту рішення міської ради № 3290 «Про надання 

ТОВ «ФМ-Альянссервіс» дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки по пров. Курінний, 29»; 
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про погодження проекту рішення міської ради 3294  

«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних 

торгах) по вул. Волкова (біля земельної ділянки з кадастровим  

№ 3510100000:41:342:0014), та включення до Переліку земельної ділянки, 

яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом». 

 

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 з доповненнями. 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

 

1. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3161 (доопрацьовано) «Про внесення змін до рішення 

Міської ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2276  

«Про затвердження Програми капітального будівництва, реконструкції  

та капітального ремонту об´єктів комунального господарства і соціально-

культурного призначення міста Кропивницького на 2019 – 2021 роки»  

та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

 Взяти до відома проект рішення міської ради № 3161 

(доопрацьовано) «Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2276 «Про затвердження 

Програми капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту 

об´єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення 
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міста Кропивницького на 2019 – 2021 роки». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

2. СЛУХАЛИ: 

 

Савченко Т.М., яка ознайомила членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 3042 (доопрацьовано) «Про внесення змін до рішення 

Міської ради міста Кропивницького від 12 липня 2018 року № 1765  

«Про затвердження Програми розвитку та збереження зелених насаджень 

у місті Кропивницькому на 2018-2021 роки», пояснила його основні 

положення, відповіла на запитання комісії та ознайомила з . 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Взяти до відома проект рішення міської ради № 3042 (доопрацьовано) 

«Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького  

від 12 липня 2018 року № 1765 «Про затвердження Програми розвитку та 

збереження зелених насаджень у місті Кропивницькому  

на 2018-2021 роки». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

3. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2819 «Про погодження проекту рішення міської ради  

«Про припинення КП «Універсал 2005» права користування земельною 

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

його основні положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Панішко В.А. та Дорош К.Г. відповіли на запитання комісії 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити з доповненням проект рішення міської ради № 2819  

«Про погодження проекту рішення міської ради «Про припинення  

КП «Універсал 2005» права користування земельною ділянкою  

по вул. Генерала Родимцева (виїзд на м. Кривий Ріг)», а саме:  

«про передачу в постійне користування зазначеної земельної ділянки». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

4. СЛУХАЛИ: 

 

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

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

земельних ділянок по вул. Пашутінській, 16/19» (для розміщення 

відділення «Телекомсервіс») та пояснив його основні положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Бендерський Ю.М. відповів на запитання Гребенчука Ю.Ф. та інших 

членів комісії. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2852 «Про передачу  

ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» в оренду земельних ділянок  

по вул. Пашутінській, 16/19» (для розміщення відділення 

«Телекомсервіс»). 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

5. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3287 «Про передачу ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» в оренду 

земельної ділянки по вул. Михайлівській (біля будинку № 1)»  

(для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку)  

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

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 3287 «Про передачу  

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

(біля будинку № 1)» (для розміщення та експлуатації інших технічних 

засобів зв’язку). 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

6. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3181 «Про погодження проекту рішення міської ради  

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

документації щодо поділу земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева» 

та пояснив його основні положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Підлубний М.П. відповів на запитання членів комісії. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради № 3181 «Про погодження 

проекту рішення міської ради «Про надання Підлубному М.П. дозволу на 

розроблення технічної документації щодо поділу земельної ділянки  

по вул. Генерала Родимцева».  
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

7. 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 земельних ділянок по вул. Глинки» 

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 № 3147  

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

щодо відведення земельних ділянок по вул. Глинки». 

 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради надати на комісію 

візуалізацію земельних ділянок по вул. Глинки. 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

8. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3212 «Про надання Гулецькій А.Г. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Гулака-

Артемовського» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Відкласти розгляд проекту рішення міської ради № 3212  

«Про надання Гулецькій А.Г. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Гулака-

Артемовського». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

9. 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 буд. № 102)» (0,0024 га) та пояснив його основні 

положення. 
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 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради № 3030 «Про надання  

Бутенку В.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Яновського (біля буд. № 102)» 

(0,0024 га). 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

10. 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)», пояснив його основні 

положення та поінформував щодо негативного висновку управління 

містобудування та архітектури міської ради. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

У зв’язку з негативним висновком управління містобудування та 

архітектури міської ради відмовити у наданні Березовському О.С. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Героїв України (біля будинку № 30, корп. 1). 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

*** 

 Деркаченко Ю.О. залишив роботу комісії. 

*** 
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11. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3276 «Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних 

засадах (земельних торгах) по вул. Генерала Жадова (напроти магазину 

«АТБ-маркет»), та включення до Переліку земельної ділянки,  

яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом» (на 25 років)  

та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради № 3276 «Про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу 

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

Жадова (напроти магазину «АТБ-маркет»), та включення до Переліку 

земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом» 

(на 25 років). 
 

Результати голосування: 

«за» – 4, 

«утримались» - 1, 

Рішення прийнято. 
 

12. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3288 «Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних 

засадах (земельних торгах) по вул. Космонавта Попова (біля магазину 

«АТБ-маркет»), та включення до Переліку земельної ділянки, яку 

виставлятимуть на земельні торги окремим лотом» (25 років, 3%) та 

пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради № 3288 «Про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу 

права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах)  

по вул. Космонавта Попова (біля магазину «АТБ-маркет»), та включення 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/24608-pr_rish_3288_09-08-2019.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/24608-pr_rish_3288_09-08-2019.pdf
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до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги 

окремим лотом» (25 років, 3%). 
 

Результати голосування: 

«за» – 4, 

«утримались» - 1, 

Рішення прийнято. 
 

13. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3289 «Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних 

засадах (земельних торгах) по вул. Кропивницького  

(біля розвантажувального майданчика ринку «Полтавський»), та 

включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні 

торги окремим лотом» (25 років, 3%) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 3289 «Про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу 

права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах)  

по вул. Кропивницького (біля розвантажувального майданчика ринку 

«Полтавський»), та включення до Переліку земельної ділянки, яку 

виставлятимуть на земельні торги окремим лотом» (25 років, 3%). 
 

Результати голосування: 

«за» – 4, 

«утримались» - 1, 

Рішення прийнято. 
 

14. СЛУХАЛИ: 

 

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

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

технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по 

вул. Генерала Родимцева» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 3118 «Про надання  

ПП «Фауст» дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева».  

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

15. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3156 «Про поновлення договорів оренди земельних 

ділянок по місту Кропивницькому» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити з доповненням пункт 1 проекту рішення міської ради  

№ 3156 «Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по місту 

Кропивницькому», а саме щодо визначення розміру орендної плати на 

рівні 10 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки в рік.  

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

Погодити з доповненням пункт 2 проекту рішення міської ради  

№ 3156 «Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по місту 

Кропивницькому», а саме щодо визначення розміру орендної плати на 

рівні 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки в рік.  

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

Погодити з доповненням пункт 5 проекту рішення міської ради  

№ 3156 «Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по місту 

Кропивницькому», а саме щодо визначення розміру орендної плати на 

рівні 5 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки в рік.  

Результати голосування: 

«за» – 2, 

«утримались» - 2, 

«проти» - 1 

Рішення не прийнято. 
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Погодити з доповненням пункт 5 проекту рішення міської ради  

№ 3156 «Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по місту 

Кропивницькому», а саме щодо визначення розміру орендної плати на 

рівні 3 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки в рік.  
 

Результати голосування: 

«за» – 4, 

«утримались» - 1 

Рішення прийнято. 

 

Погодити з доповненням пункт 4 проекту рішення міської ради  

№ 3156 «Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по місту 

Кропивницькому», а саме щодо визначення розміру орендної плати  

на рівні 5 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки в рік.  
 

Результати голосування: 

«за» – 4, 

«утримались» - 1 

Рішення прийнято. 
 

Погодити проект рішення міської ради № 3156 «Про поновлення 

договорів оренди земельних ділянок по місту Кропивницькому» з 

доповненнями. 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

16. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3205 «Про поновлення договорів оренди земельних 

ділянок по місту Кропивницькому» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 3205 «Про поновлення 

договорів оренди земельних ділянок по місту Кропивницькому». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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17. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3291 «Про надання ТОВ «ФМ-Альянссервіс» дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

по вул. Академіка Тамма, 4-в» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 3291 «Про надання  

ТОВ «ФМ-Альянссервіс» дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  

в натурі (на місцевості) по вул. Академіка Тамма, 4-в».  
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

18.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3290 «Про надання ТОВ «ФМ-Альянссервіс» дозволу  

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу 

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

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 3290 «Про надання  

ТОВ «ФМ-Альянссервіс» дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по пров. Курінний, 29».  
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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19.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради 3294 «Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних 

засадах (земельних торгах) по вул. Волкова (біля земельної ділянки  

з кадастровим № 3510100000:41:342:0014), 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 № 3294 «Про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу 

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

(біля земельної ділянки з кадастровим № 3510100000:41:342:0014),  

та включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на 

земельні торги окремим лотом». 
 

Результати голосування: 

«за» – 4, 

«утримались» - 1, 

Рішення прийнято. 

 

 

 

Голова комісії           Олександр Шамардін 

 

 

Секретар комісії        Вадим Дрига 

 


