
 

 

 

 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

ПРОТОКОЛ  № 125  

засідання постійної комісії з питань архітектури,  

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища 

 

18 вересня 2019 року м. Кропивницький 

 

Голова комісії Шамардін О.С., 

 

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

Дрига В.В. - секретар комісії, 

Бєлов В.В., 

Гребенчук Ю.Ф., 

Деркаченко Ю.О., 

Ларін А.С., 

 

Запрошені: 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,  
 

Присутні: Малина Р.М., Яковенко Д.О., Дуров Г.В., 

Яковенко О.І. – щодо проекту рішення 

міської ради № 3329 (доопрацьований), 
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Степаненко П.І. – щодо проектів рішень 

міської ради № 2121 та 2598, 

 

Представники засобів масової інформації 

та громадських організацій 

 

 

 

Порядок денний 

 

Питання за порядковими номерами 1 - 11 доповідає начальник управління 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

Міської ради міста Кропивницького Вовенко Олег Анатолійович 

 

Учасники АТО (передача) 

1. Про погодження проекту рішення міської ради № 3329 

(доопрацьований) «Про передачу безоплатно у власність земельних 

ділянок учасникам АТО» (13 пунктів, 11 ділянок) 

 

Приватний сектор (передача) 

2. Про погодження проекту рішення міської ради № 3227  

«Про передачу у власність земельних ділянок громадянам» (60 пунктів,  

58 ділянок) 

 

3. Про погодження проекту рішення міської ради № 3308  

«Про передачу Усатюк О.М. безоплатно у власність земельної ділянки  

по вул. Луганській, 4-а» 

 

Індивідуальне садівництво (дозволи) 

4. Про погодження проекту рішення міської ради № 3228  

«Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам в садівничому товаристві  

«ім. Тимірязєва» (15 пунктів, 14 ділянок) 

 

5. Про погодження проекту рішення міської ради № 3143  

«Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам в садових товариствах»  

(7 пунктів, 6 ділянок)  

 

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»  
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Індивідуальне садівництво (передача) 

7. Про погодження проекту рішення міської ради № 3330 

(доопрацьований) «Про передачу Миронюк Н.І. безоплатно у власність 

земельної ділянки по пров. Козацькому (біля будинку № 38-а)»   

 

Постійне користування (дозволи) 

8. Про погодження проекту рішення міської ради № 2837  

«Про надання КП «Дендропарк» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Академіка Тамма 

(біля будинку № 4)» (озеленення території та облаштування 

автопарковки) 

 

Оренда (дозволи) 

9. Про погодження проекту рішення міської ради № 3220  

«Про надання ПрАТ «Кіровоградобленерго» дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду  

по вул. Руслана Слободянюка (біля буд. 213-в)» 

 

10. Про погодження проекту рішення міської ради № 3253  

«Про надання ПрАТ «Кіровоградобленерго» дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду  

по пров. Гайдамацькому (біля буд. 12)»  

 

Загальні питання 

 

Оренда (ставки) 

11. Про погодження проекту рішення міської ради № 3337  

«Про затвердження ставок орендної плати за земельні ділянки комунальної 

власності на території міста Кропивницького»  

 

12. Про погодження проекту рішення міської ради № 3315  

«Про переведення садових (дачних) будинків у садових товариствах  

в м. Кропивницькому у жилі будинки» 

 

Доповідає: 

 

Мартинова І.В. – т.в.о. начальника 

управління містобудування  

та архітектури міської ради  
 

*** 
 

 Питання за порядковими номерами 8 – 21 листа від 18.09.2019  

№ 19 – 1147 (25 пунктів) управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради не включено  

до порядку денного комісії. 

*** 
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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 18.09.2019 № 19 – 1147 (25 пунктів) управління земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища  

та від 02.09.2019 № 19-2457 управління містобудування та архітектури 

Міської ради міста Кропивницького. 
 

ВИСТУПИЛИ: 
 

 Шамардін О.С., який вніс пропозицію не виключити до проекту 

порядку денного комісії питання за порядковими номерами 8 – 21 листа  

від 18.09.2019 № 19 – 1147 (25 пунктів) управління земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища міської ради. 

 

 Гребенчук Ю.О. запропонував розглянути питання щодо ситуації, яка 

склалася між Степаненком П.І. та Вербецьким Б.В.  
 

*** 
 

 Ларін А.С. залишив засідання комісії. 
 

*** 
 

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 листів від 18.09.2019 

№ 19 – 1147 (25 пунктів) управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища та від 02.09.2019 № 19-2457 

управління містобудування та архітектури Міської ради міста 

Кропивницького. 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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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 питання за порядковими номерами 

8 – 21 листа від 18.09.2019 № 19 – 1147 (25 пунктів) управління земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища міської ради. 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

3). Розглянути питання щодо ситуації, яка склалася між  

Степаненком П.І. та Вербецьким Б.В. (проекти рішень міської ради № 2121 

та № 2598). 

 

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. 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

Дригу В.В., який запропонував винести на розгляд наступного 

засідання комісії інформацію начальника управління земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища міської ради  

Вовенка О.А. щодо діяльності управління.  

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

 На наступному засіданні постійної комісії Міської ради міста 

Кропивницького з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

заслухати інформацію Вовенка О.А. щодо діяльності управління земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища Міської ради 

міста Кропивницького.  
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 Деркаченка Ю.О., який звернув увагу членів комісії на потребу 

врегулювання питань земельних відносин на території міста 

Кропивницького для будівництва індивідуальних гаражів. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Вовенко О.А. ознайомив членів комісії з проектом рішення Міської 

ради міста Кропивницького «Про врегулювання питань земельних 

відносин на території міста Кропивницького» (додається). 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

 Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища спільно з управлінням 

містобудування та архітектури, юридичним управлінням Міської ради 

міста Кропивницького до наступного засідання комісії розробити та надати 

на розгляд депутатської комісії з питань архітектури, будівництва, реклами, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища нормативно – правовий акт, яким тимчасово 

обмежити/призупинити надання дозволів на розроблення та затвердження 

документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
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безоплатно у власність або користування для будівництва індивідуальних 

гаражів. 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

1. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3329 (доопрацьований) «Про передачу безоплатно  

у власність земельних ділянок учасникам АТО» (13 пунктів, 11 ділянок)  

та пояснив його основні положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Малина Р.М., Яковенко Д.О., Дуров Г.В., Яковенко О.І. відповіли  

на запитання присутніх. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії,  

Мартинова І.В. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

 Погодити за виключенням пунктів 2, 3, 4, 6, 11 проект рішення 

міської ради № 3329 (доопрацьований) «Про передачу безоплатно  

у власність земельних ділянок учасникам АТО» (13 пункти, 11 ділянок),  

а саме: 

 «2. Затвердити Дурову Геннадію Володимировичу проект 

землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  

пров. Верхньовеселому (навпроти буд. 26-а) загальною площею 0,0800 га 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка).  

Передати Дурову Геннадію Володимировичу безоплатно у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:42:366:0069)  

по пров. Верхньовеселому (навпроти буд. 26-а) загальною площею  

0,0800 га (у тому числі по угіддях: 0,0800 га – малоповерхова забудова), 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової  

та громадської забудови, що перебувають у запасі.  
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3. Затвердити Нагорному Олександру Сергійовичу проект 

землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки  

по вул. Желябова (біля проїзду на вул. Полтавську) загальною  

площею 0,0969 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).   

Передати Нагорному Олександру Сергійовичу безоплатно  

у власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:07:045:0019) 

по вул. Желябова (біля проїзду на вул. Полтавську) загальною  

площею 0,0969 га (у тому числі по угіддях: 0,0969 га – малоповерхова 

забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови, що перебувають у запасі.  

4. Затвердити Ульдякову Ігорю Володимировичу проект землеустрою 

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки  

по вул. Желябова (біля проїзду на вул. Полтавську) загальною  

площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).   

Передати Ульдякову Ігорю Володимировичу безоплатно у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:07:045:0016)  

по вул. Желябова (біля проїзду на вул. Полтавську) загальною  

площею 0,1000 га (у тому числі по угіддях: 0,1000 га – малоповерхова 

забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови, що перебувають у запасі». 

 

*** 

 

 «6. Затвердити Яковенку Денису Олеговичу проект землеустрою 

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки  

по вул. Желябова (біля проїзду на вул. Полтавську) загальною  

площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).   

Передати Яковенку Денису Олеговичу безоплатно у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:07:045:0018)  

по вул. Желябова (біля проїзду на вул. Полтавську) загальною  

площею 0,1000 га (у тому числі по угіддях: 0,1000 га – малоповерхова 

забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови, що перебувають у запасі». 

 

*** 
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 «11. Затвердити Малині Роману Миколайовичу проект землеустрою 

щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки  

по вул. Желябова (біля проїзду на вул. Полтавську) загальною  

площею 0,0992 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).   

Передати Малині Роману Миколайовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:07:045:0017)  

по вул. Желябова (біля проїзду на вул. Полтавську) загальною  

площею 0,0992 га (у тому числі по угіддях: 0,0992 га – малоповерхова 

забудова), для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови, що перебувають у запасі». 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради доопрацювати 

документи заявників Дурова Г.В., Нагорного О.С., Ульдякова І.В., 

Яковенка Д.О., Малини Р.М. (надати роз’яснення щодо уточнення 

картографічних документів для позитивного вирішення питання). 
 

2. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3227 «Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам» (60 пунктів, 58 ділянок) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 3227 «Про передачу  

у власність земельних ділянок громадянам» (60 пунктів, 58 ділянок). 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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3. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3308 «Про передачу Усатюк О.М. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Луганській, 4-а» та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 3308 «Про передачу  

Усатюк О.М. безоплатно у власність земельної ділянки  

по вул. Луганській, 4-а». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

4. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3228 «Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам  

в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва» (15 пунктів, 14 ділянок)  

та пояснив його основні положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Деркаченко Ю.О. звернув увагу членів комісії на документи заявників 

та запропонував з метою уточнення відповідної інформації запросити  

на комісію голову садівничого товариства «ім. Тимірязєва».  

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Відкласти розгляд проекту рішення міської ради № 3228  

«Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам в садівничому товаристві  

«ім. Тимірязєва» (15 пунктів, 14 ділянок). 
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2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради запросити на комісію 

голову садівничого товариства «ім. Тимірязєва». 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

5. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3143 «Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам в садових 

товариствах» (7 пунктів, 6 ділянок) та пояснив його основні положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Деркаченко Ю.О. звернув увагу членів комісії на документи 

заявників та запропонував з метою уточнення відповідної інформації 

запросити на комісію відповідних голів садових товариств. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Відкласти розгляд проекту рішення міської ради № 3143  

«Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам в садових товариствах»  

(7 пунктів, 6 ділянок). 

 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради запросити на комісію 

голів Громадської Організації «Мікрорайон Садовий», садівницького 

товариства «Дружба», садового товариства «50 років Жовтня», садового 

товариства «Комунальник». 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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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. 
 

 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 надати на комісію 

уточнені документи (схеми) щодо вищезазначеного питання. 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

*** 

 

 Деркаченко Ю.О. залишив роботу комісії. 

 

*** 

 

7. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3330 (доопрацьований) «Про передачу Миронюк Н.І. 

безоплатно у власність земельної ділянки по пров. Козацькому  

(біля будинку № 38-а)» та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 3330 (доопрацьований) 

«Про передачу Миронюк Н.І. безоплатно у власність земельної ділянки  

по пров. Козацькому (біля будинку № 38-а)». 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 Гребенчука Ю.Ф. щодо ситуації, яка склалася стосовно земельних 

ділянок на розі вулиць Сергія Сєнчева та Родникової та по пров. Олексія 

Глобенка. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Вовенко О.А. надав інформацію щодо проектів рішень міської ради 

№ 2121 «Про надання Степаненку П.І. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на розі вулиць Сергія 

Сєнчева та Родникової» та № 2598 «Про надання Вербецькому Б.В. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по пров. Олексія Глобенка». 

 

 Степаненко П.І. відповів на запитання комісії.  
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Для вирішення вищезазначеного питання запросити Вербецького Б.В., 

виконавців – землевпорядників, які виготовляли документи щодо 

земельних ділянок на розі вулиць Сергія Сєнчева та Родникової та  

по пров. Олексія Глобенка. 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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*** 

 
 Гребенчук Ю.Ф. залишив роботу комісії. 

 

*** 

 
8. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2837 «Про надання КП «Дендропарк» дозволу  

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Академіка Тамма (біля будинку № 4)» (озеленення території  

та облаштування автопарковки) та пояснив його основні положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Капітонов С.І. зауважив на тому, що для вирішення зазначеного 

питання варто заслухати заявників, представників КП «Дендропарк». 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Відкласти розгляд проекту рішення міської ради № 2837  

«Про надання КП «Дендропарк» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Академіка Тамма 

(біля будинку № 4)» (озеленення території та облаштування 

автопарковки). 

 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради запросити на комісію 

заявників, представників КП «Дендропарк». 

 

Результати голосування: 

«за» – 3, 

«утримались» - 1, 

Рішення не прийнято. 
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*** 

 

  Погодити проект рішення міської ради № 2837 «Про надання  

КП «Дендропарк» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Академіка Тамма  

(біля будинку № 4)» (озеленення території та облаштування 

автопарковки). 

 

Результати голосування: 

«за» – 1, 

«утримались» - 3, 

Рішення не прийнято. 

 

*** 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Бєлов В.В. запропонував повернутися до розгляду проекту рішення 

міської ради № 2837 «Про надання КП «Дендропарк» дозволу  

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Академіка Тамма (біля будинку № 4)» (озеленення території та 

облаштування автопарковки)  

 

СЛУХАЛИ: 

 

 Шамардіна О.С., який поставив на голосування вищезазначену 

пропозицію Бєлова В.В. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

 Повернутися до розгляду проекту рішення міської ради № 2837  

«Про надання КП «Дендропарк» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Академіка Тамма 

(біля будинку № 4)» (озеленення території та облаштування 

автопарковки). 

Результати голосування: 

«за» – 4. 

Рішення прийнято. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

1. Відкласти розгляд проекту рішення міської ради № 2837  

«Про надання КП «Дендропарк» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Академіка Тамма 

(біля будинку № 4)» (озеленення території та облаштування 

автопарковки). 

 

 2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради запросити на комісію 

заявників, представників КП «Дендропарк». 

 

Результати голосування: 

«за» – 4. 

Рішення прийнято. 

 

9. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3220 «Про надання ПрАТ «Кіровоградобленерго» дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

в оренду по вул. Руслана Слободянюка (біля буд. 213-в)» та пояснив його 

основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради № 3220 «Про надання  

ПрАТ «Кіровоградобленерго» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду по вул. Руслана 

Слободянюка (біля буд. 213-в)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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10. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3253 «Про надання ПрАТ «Кіровоградобленерго» дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

в оренду по пров. Гайдамацькому (біля буд. 12)» та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради № 3253 «Про надання  

ПрАТ «Кіровоградобленерго» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду  

по пров. Гайдамацькому (біля буд. 12)».  
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

 

11. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3337 «Про затвердження ставок орендної плати за земельні 

ділянки комунальної власності на території міста Кропивницького»  

та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Шамардін О.С. звернув увагу комісії на потребу в детальному 

вивченні зазначеного питання та вніс пропозицію перенести його розгляд 

на наступне засідання комісії. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Перенести на наступне засідання комісії розгляд проекту рішення 

міської ради № 3337 «Про затвердження ставок орендної плати за земельні 

ділянки комунальної власності на території міста Кропивницького». 

 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

12. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3315 «Про переведення садових (дачних) будинків  

у садових товариствах в м. Кропивницькому у жилі будинки» та пояснила 

його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 3315 «Про переведення 

садових (дачних) будинків у садових товариствах в м. Кропивницькому  

у жилі будинки». 

 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

 

 

 

Голова комісії       Олександр ШАМАРДІН 

 

 

 

Секретар комісії                        Вадим ДРИГА 


