
 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

ПРОТОКОЛ  № 128  

засідання постійної комісії з питань архітектури,  

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища 

 

30 жовтня 2019 року м. Кропивницький 

 

Голова комісії О.Шамардін, 

 

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

В.Дрига - секретар комісії, 

В.Бєлов, 

А.Ларін, 

 

Відсутні члени комісії: Ю.Гребенчук, 

Ю.Деркаченко, 

 

Запрошені: О.Цертій – депутат міської ради, 

 

Г.Сергієнко - депутат міської ради, 

 

 Ю.Яндович – заступник начальника  

Головного управління житлово-

комунального господарства Міської ради 

міста Кропивницького, 
 

М.Морква - директор департаменту з 

питань економічного розвитку, торгівлі 

та інвестицій - начальник управління 

економіки Міської ради міста 

Кропивницького, 
 

 О.Вовенко – начальник  

управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного 

середовища Міської ради міста 

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

управління містобудування та 

архітектури міської ради - начальник 

відділу планування управління 

містобудування та архітектури Міської 

ради міста Кропивницького,  
 

О.Каратєєва – начальник відділу 

землекористування управління земельних 

відносин та охорони навколишнього 

природного середовища Міської ради 

міста Кропивницького, 
 

Присутні: Г.Липа, представник ТОВ «Зартех» - 

щодо земельної ділянки  

по вул. Гоголя, 70, 

 

Л.Кравченко - голова правління 

садівничого товариства «ім. Тимірязєва», 

 

О.Музиченко – щодо земельних ділянок 

№ 463, 370 садівничого товариства  

«ім. Тимірязєва», 

 

В.Баша – щодо земельної ділянки  

по вул. Шевченко, 85, 

 

Представники засобів масової інформації 

та громадських організацій 

 

 

Порядок денний 

 

Питання за порядковими номерами 1, 2, 6 - 54 доповідає 

начальник управління земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища Міської ради міста Кропивницького  

Олег Вовенко 

 

1. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3399  

«Про передачу Шевері М.Ф. безоплатно у власність земельної ділянки по 

вул. Юрія Коваленка (у дворі будинку № 9)» (для будівництва 

індивідуального гаража) 
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2. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3372  

«Про надання дозволу на виготовлення технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  

в натурі (на місцевості) для оформлення права оренди  

по вул. Кільцевій, 63» (для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі, вид використання – під розміщення торговельних лотків  

і пункту по обслуговуванню автомобілів нестаціонарного типу) 

 

 Загальні питання 

 

3. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3383  

«Про схвалення проекту рішення про добровільне приєднання  

до територіальної громади міста обласного значення» 

 

Доповідає: 

 

М.Морква - директор департаменту  

з питань економічного розвитку, торгівлі 

та інвестицій - начальник управління 

економіки міської ради  

 

4. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3365  

«Про внесення змін до Плану зонування території міста Кіровограда 

(Кропивницького)»  

 

Доповідає: 

 

І.Мартинова – т.в.о. начальника 

управління містобудування та 

архітектури міської ради  

 

5. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3391  

«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: 

 

Ю.Яндович - заступник начальника 

Головного управління житлово-

комунального господарства міської ради  

 

6. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3153  

«Про припинення Корпорації «Система ССБ» права користування 

земельною ділянкою по вул. Гоголя, 70 та передачі ТОВ «Зартех» в оренду 

земельної ділянки по вул. Гоголя, 70» (для розміщення 

адміністративного приміщення) 
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Додаткове питання 

7. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3228  

«Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам в садівничому товаристві  

«ім. Тимірязєва» 

 

Приватний сектор (дозволи) 

8. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3433  

«Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам міста» (Лебедєв, 3 п.)  
 

Приватний сектор (передача) 

9. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3428  

«Про передачу у спільну сумісну власність земельних ділянок 

громадянам» (Гут, 33 п.) (для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд) 

 

Індивідуальне садівництво (дозволи) 

10. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3353 «Про 

надання Кравченку В.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Верещагіна, 1»  

(для індивідуального садівництва)  
 

11. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3434  

«Про надання Абрамяну В.Ю. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Бобринецький 

шлях (біля домоволодінь № 75 та № 77)» 

 

Гаражі (дозволи) 

12. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3286  

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Вокзальній  

(біля будинку № 27, корп. 3)» (для будівництва індивідуального гаража)  
 

13. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3238  

«Про надання Матвієнко І.А. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Івана Похитонова 

(біля буд. № 1-а)» (для будівництва індивідуального гаража)  

(вдова учасника АТО) 

 

14. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3173  

«Про надання Бирсі Я.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Шатила (біля буд. № 12)»  

(для будівництва індивідуального гаража) 

 



5 

 

15. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3448  

«Про надання Богушевському В.П. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Генерала Жадова 

(біля буд. буд. № 20, корп. 1)» 

 

Гаражі (передача) 

16. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3352  

«Про передачу Шагіну С.В. безоплатно у власність земельної ділянки  

по вул. Космонавта Попова (біля буд. № 11, корп. 3)» (для будівництва 

індивідуального гаража)  

 

Оренда (передача) 

17. Про погодження проєкту рішення міської ради № 2977  

«Про передачу ТОВ «Євробудлайн» в оренду земельної ділянки  

по вул. Євгена Тельнова, 2» (для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі) 
 

18. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3421  

«Про передачу Ковальовій С.А. в оренду земельної ділянки  

по пров. Фортечному, буд. 19» (для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі) 

 

19. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3415  

«Про передачу ПП ПВФ «Ацинус» в оренду земельної ділянки  

по вул. Великій Перспективній, 63» (для будівництва та обслуговування 

будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги)  
 

20. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3410  

«Про передачу ПрАТ «Кіровоградобленерго» в оренду земельної ділянки 

по вул. Спренжина» (для розміщення, будівництва, експлуатації  

та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної  

та теплової енергії) 

 

21. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3411  

«Про передачу ПрАТ «Кіровоградобленерго» в оренду земельної ділянки 

біля перехрестя вул. Холодноярської та пров. Уральського»  

(для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель 

і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії)  
 

22. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3408  

«Про передачу Доценко Т.І. в оренду земельної ділянки  

по вул. Вокзальній, буд. 37-а» (для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі) 
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23. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3417  

«Про передачу ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія» в оренду 

земельної ділянки по вул. Михайлівській, буд. 39» (для розміщення  

та обслуговування офісної будівлі)  
 

24. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3406  

«Про передачу Бондаренку В.В. в оренду земельної ділянки  

по вул. Аджамській, буд. 10-а» (для розміщення та експлуатації будівель 

і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій 

(вид використання - для розміщення комплексу будівель)  

 

Оренда (дозволи) 

25. Про погодження проєкту рішення міської ради № 1741  

«Про надання Алієвій С.Є. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Холодноярській, 72-б»  

(для будівництва та обслуговування будівель торгівлі)  
 

26. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3187  

«Про надання Сімбабі А.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення в оренду земельної ділянки по вул. Курортна,12-а»  

(для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд) 
 

27. Про погодження проєкту рішення міської ради № 2974  

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

із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду  

по вул. Вокзальній, 31-л» (для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі (для розміщення адміністративно-комерційного комплексу 

(автомийки) 
  

28. Питання «Про погодження проєкту рішення міської ради  

№ 2652 «Про надання ПАТ «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ» дозволу  

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки по вул. Руслана Слободянюка, 205» (поділ земельних 

ділянок)» знято під час формування порядку денного даного засідання 

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

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища 

 

29. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3373  

«Про надання Рабіновичу С.Л. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду  

по вул. Волкова, 13-в» (для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі) 
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30. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3413  

«Про надання Пєнєзєвій В.С. дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

по вул. Олексія Єгорова (біля будинку № 26)» (для будівництва 

індивідуального гаражу) 

 

31. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3416  

«Про надання Соколову С.В. дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земель по вул. Генерала 

Родимцева, буд. 106-в» (для розміщення спортивно-оздоровчого 

комплексу) 
 

32. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3403  

«Про надання АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» дозволу  

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки по вул. Миколи Садовського, буд. 2/14»  

(для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових 

установ (вид використання — для розміщення адміністративного 

будинку банку) 
 

33. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3407  

«Про надання Бреурош Л.М. дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

по вул. Віктора Чміленка, буд. 49» (для розміщення магазину)  
 

34. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3427  

«Про надання Кіровоградській обласній організації українське товариство 

мисливців і рибалок дозволу на розроблення технічної документації  

із землеустрою щодо відновлення меж земельної ділянки по тупику 

Рибальському» (для розміщення виробничої бази) 

 

Оренда (поновлення) 

35. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3268  

«Про поновлення МПП фірмі «Ерідон» договору оренди земельної ділянки 

по вул. Аджамській, 25» (для розміщення залізничних шляхів) 
  

36. Питання «Про погодження проєкту рішення міської ради  

№ 3405 «Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по місту 

Кропивницькому» знято під час формування 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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37. Питання «Про погодження проєкту рішення міської ради  

№ 3213 «Про поновлення ПрАТ «К-АВТОТРАНС» договору оренди 

земельної ділянки по вул. Олександрійське шосе, 1» знято під час 

формування порядку денного даного засідання постійної комісії міської 

ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища 

 

Оренда (припинення) 

38. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3178  

«Про припинення Сальнікову М.Ю. права користування земельною 

ділянкою по вул. Полтавській (біля будинку № 24) та передачі  

її у власність» (для будівництва індивідуального гаража) 

 

39. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3270  

«Про припинення права користування земельними ділянками  

по м. Кропивницькому» (ТОВ Єлисеївський, ПрАТ «МААК УРГА») 
 

40. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3375  

«Про припинення ТОВ «Ринок «Престиж» права користування земельною 

ділянкою по просп. Інженерів, 10-б» (для розміщення автозаправної 

станції) 
 

41. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3409  

«Про припинення Ільюшкіній В.Г. права користування земельною 

ділянкою по вул. В’ячеслава Чорновола (біля будинку № 5) та передачі  

її у власність» (для будівництва індивідуального гаража)  
 

42. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3414  

«Про припинення ПП «Автопром» права користування земельною 

ділянкою по вул. Віктора Чміленка, 82 та передачу її в оренду  

Сергійчуку А.А.» (для будівництва та обслуговування будівель торгівлі) 

 

43. Про погодження проєкту рішення міської ради № 2991  

«Про припинення ТОВ «Україночка» права користування земельними 

ділянками по м. Кропивницькому» (5 п.) 

 

Продаж  

44. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3376 

(доопрацьований) «Про продаж ФОП Опушнєвій О.М. земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по вул. Соборній, 27-в»  

(для обслуговування об’єкту торгівлі) 

45. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3374  

«Про продаж Луцюку С.І. земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення по вул. Лінія 7-а, буд. 32» (для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі) 
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Суборенда 

46. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3418  

«Про надання ТОВ «Хімрезерв-2010» дозволу на передачу в суборенду 

земельної ділянки по вул. Руслана Слободянюка, буд. 209»  

(для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості (вид використання - для розміщення адміністративно-

виробничих приміщень) 

 

Постійне користування 

47. Питання «Про погодження проєкту рішення міської ради  

№ 3432 «Про надання ТДВ «Кіровоградська станція технічного 

обслуговування вантажних і легкових автомобілів» дозволу  

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки по вул. Виставочна, 1-б» знято  

під час формування порядку денного даного засідання постійної комісії 

міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

 

Про внесення змін до рішень 

48. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3273 

(доопрацьований) «Про внесення змін та доповнень до рішення міської 

ради від 07.02.2019 № 2367» («Про надання ТОВ «СВМ – 08» дозволу  

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  

(на місцевості) по вул. Олени Теліги, 8») (слова «у зв'язку з відчуженням 

нерухомого майна, розміщеного на земельній ділянці» замінити словами 

«у зв'язку зі смертю орендаря») 
 

49. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3412  

«Про внесення змін до рішення міської ради від 11.06.2019 № 2632»  

(«Про передачу Кобзаренку О.П. в оренду земельної ділянки  

по пров. Халтуріна, 6») («У разі не укладання договору оренди земельної 

ділянки протягом п’яти місяців з дати прийняття цього рішення 

міською радою нараховуються збитки у розмірі 12 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки» виключити) 

 

Різне 

50. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3449  

«Про надання ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів № 1» 

погодження на користування надрами» 
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Додаткові питання 

51. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3447  

«Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам» 

(Кеуш, 11 пунктів) 
 

52. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3465  

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

щодо відведення земельної ділянки по вул. Преображенській  

(біля будинку № 107)» 

 

(Наступні питання включено до даного порядку денного 

в ході засідання комісії) 

53. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3463  

«Про передачу Дризі В.В. в оренду земельної ділянки  

по вул. Преображенській, 88-б» 

 

54. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3464  

«Про передачу Івановій В.В. в оренду земельної ділянки  

по вул. Квітковій, 1-а» 

 

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 проєкту порядку денного комісії питання відповідно до листа 

від 25.10.2019 № 19-1311 (46 пунктів) управління земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища міської ради, переліку 

загальних питань, які зареєстровані в управлінні апарату міської ради  

для розгляду постійною комісією міської ради з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища (3 пункти) 
 

ВИСТУПИЛИ: 

 

О.Вовенко О.А. вніс пропозиції: 

1). Не включати до проєкту порядку денного комісії пункти 22, 31, 

32, 43 листа від 25.10.2019 № 19-1311 (46 пунктів) управління земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища міської ради, 

а саме: 

 «22. Проєкт рішення міської ради № 2652 «Про надання  

ПАТ «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ» дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки  

по вул. Руслана Слободянюка, 205» (поділ земельних ділянок)»; 
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 «31. Проєкт рішення міської ради № 3405 «Про поновлення 

договорів оренди земельних ділянок по місту Кропивницькому»; 

 

 «32. Проєкт рішення міської ради № 3213 «Про поновлення  

ПрАТ «К-АВТОТРАНС» договору оренди земельної ділянки  

по вул. Олександрійське шосе, 1»; 

 

 «43. Проєкт рішення міської ради № 3432 «Про надання  

ТДВ «Кіровоградська станція технічного обслуговування вантажних  

і легкових автомобілів» дозволу на розроблення технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

по вул. Виставочна, 1-б». 
 

 2). Включити до проєкту порядку денного комісії питання, а саме: 
 

 про погодження проєкту рішення міської ради № 3228 «Про надання 

дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок громадянам в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва»; 

 

про погодження проєкту рішення міської ради № 3447  

«Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам» 

(Кеуш, 11 пунктів); 
 

про погодження проєкту рішення міської ради № 3465 «Про надання 

Крук Л.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Преображенській (біля будинку № 107)». 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

1). Взяти за основу проєкт порядку денного засідання постійної 

комісії міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища від 25.10.2019 № 19-1311 (46 пунктів) управління земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища міської ради, 

переліку загальних питань, які зареєстровані в управлінні апарату міської 

ради для розгляду постійною комісією міської ради з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища (3 пункти). 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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2). Не включати до проєкту порядку денного засідання постійної 

комісії міської ради міста Кропивницького з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища пункти 22, 31, 32, 43 листа  

від 25.10.2019 № 19-1311 (46 пунктів) управління земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища міської ради, а саме: 

 

 «22. Проєкт рішення міської ради № 2652 «Про надання  

ПАТ «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ» дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки  

по вул. Руслана Слободянюка, 205» (поділ земельних ділянок)»; 

 

 «31. Проєкт рішення міської ради № 3405 «Про поновлення 

договорів оренди земельних ділянок по місту Кропивницькому»; 

 

 «32. Проєкт рішення міської ради № 3213 «Про поновлення  

ПрАТ «К-АВТОТРАНС» договору оренди земельної ділянки  

по вул. Олександрійське шосе, 1»; 

 

 «43. Проєкт рішення міської ради № 3432 «Про надання  

ТДВ «Кіровоградська станція технічного обслуговування вантажних  

і легкових автомобілів» дозволу на розроблення технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

по вул. Виставочна, 1-б». 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

3). Включити до проєкту порядку денного засідання постійної комісії 

міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

питання, а саме: 
 

 про погодження проєкту рішення міської ради № 3228 «Про надання 

дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок громадянам в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва» 

(додається); 

 

про погодження проєкту рішення міської ради № 3447 «Про передачу 

безоплатно у власність земельних ділянок громадянам» (Кеуш, 11 пунктів) 

(додається); 
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про погодження проєкту рішення міської ради № 3465 «Про надання 

Крук Л.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Преображенській (біля будинку № 107)» 

(додається).  

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

4). Затвердити порядок денний засідання постійної комісії міської 

ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища в цілому  

зі змінами та доповненнями. 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

1. СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3399 

«Про передачу Шевері М.Ф. безоплатно у власність земельної ділянки  

по вул. Юрія Коваленка (у дворі будинку № 9)» (для будівництва 

індивідуального гаража) та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3399 «Про передачу  

Шевері М.Ф. безоплатно у власність земельної ділянки  

по вул. Юрія Коваленка (у дворі будинку № 9)» (для будівництва 

індивідуального гаража). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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2. СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3372 

«Про надання дозволу на виготовлення технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  

в натурі (на місцевості) для оформлення права оренди  

по вул. Кільцевій, 63» (для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі, вид використання – під розміщення торговельних лотків  

і пункту по обслуговуванню автомобілів нестаціонарного типу)  

та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі присутні члени комісії, 

О.Цертій. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3372 «Про надання дозволу 

на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

для оформлення права оренди по вул. Кільцевій, 63» (для будівництва  

та обслуговування будівель торгівлі, вид використання –  

під розміщення торговельних лотків і пункту по обслуговуванню 

автомобілів нестаціонарного типу). 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

3. СЛУХАЛИ: 

 

М.Морква, яка представила проєкт рішення міської ради № 3383  

«Про схвалення проекту рішення про добровільне приєднання  

до територіальної громади міста обласного значення» та пояснила його 

основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Взяти до відома проєкт рішення міської ради № 3383 «Про схвалення 

проекту рішення про добровільне приєднання до територіальної громади 

міста обласного значення». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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4. СЛУХАЛИ: 

 

І.Мартинова, яка представила проєкт рішення міської ради № 3365  

«Про внесення змін до Плану зонування території міста Кіровограда 

(Кропивницького)» та пояснила його основні положення. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

 

 В.Дрига запропонував детальніше вивчити зазначене питання  

та відкласти розгляд проєкту рішення міської ради № 3365  

«Про внесення змін до Плану зонування території міста Кіровограда 

(Кропивницького)». 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Відкласти розгляд проєкту рішення міської ради № 3365  

«Про внесення змін до Плану зонування території міста Кіровограда 

(Кропивницького)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

5. СЛУХАЛИ: 

 

Ю.Яндович, яка представила проєкт рішення міської ради № 3391 

«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» та пояснила його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Взяти до відома проєкт рішення міської ради № 3391 «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» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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6. СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3153 

«Про припинення Корпорації «Система ССБ» права користування 

земельною ділянкою по вул. Гоголя, 70 та передачі ТОВ «Зартех» в оренду 

земельної ділянки по вул. Гоголя, 70» (для розміщення 

адміністративного приміщення) та пояснив його основні положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Г.Липа відповіла на запитання комісії. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3153 «Про припинення 

Корпорації «Система ССБ» права користування земельною ділянкою  

по вул. Гоголя, 70 та передачі ТОВ «Зартех» в оренду земельної ділянки  

по вул. Гоголя, 70» (для розміщення адміністративного приміщення). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

7. СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3228 

«Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам в садівничому товаристві  

«ім. Тимірязєва» та пояснив його основні положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Л.Кравченко та О.Музиченко відповіли на запитання комісії. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3228 «Про надання дозволів 

на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

громадянам в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва». 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

*** 

 А.Ларін залишив засідання комісії. 

*** 

 

8. СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3433 

«Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам міста» (Лебедєв, 3 п.)  

та пояснив його основні положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 В.Бєлов запропонував детальніше вивчити вищезазначене питання  

та запропонував надати на комісію викопіювання з кадастрової карти 

м.Кропивницького в районі пров. Вільного (поряд з кадастровими 

номерами 3510100000:02:028:0724 та 3510100000:02:028:0742). 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Відкласти розгляд проєкту рішення міської ради № 3433  

«Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам міста» (Лебедєв, 3 п.). 
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2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради надати на комісію 

викопіювання з кадастрової карти м.Кропивницького в районі  

пров. Вільного (поряд з кадастровими номерами 3510100000:02:028:0724 

та 3510100000:02:028:0742) запросити заявників щодо зазначених 

земельних ділянки. 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 СЛУХАЛИ: 

 

 О.Шамардіна, який поінформував присутніх щодо ситуації,  

яка склалася стосовно земельної ділянки по вул. Шевченко, 85  

та повідомив про присутність заявниці. 

 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 В.Баша відповіла на запитання присутніх. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

 Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

 запросити на комісію суміжних землекористувачів земельних ділянок 

по вул. Шевченко, 85; 

 надати на комісію відповідні документи щодо вирішення питання 

стосовно земельної ділянки по вул. Шевченко, 85.  

 

9. СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3428 

«Про передачу у спільну сумісну власність земельних ділянок 

громадянам» (Гут, 33 п.) (для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд) та пояснив його основні 

положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

 



19 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3428 «Про передачу  

у спільну сумісну власність земельних ділянок громадянам» (Гут, 33 п.) 
(для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд). 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

10. СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3353 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Верещагіна, 1» 

(для індивідуального садівництва) та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3353 «Про надання 

Кравченку В.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Верещагіна, 1» (для індивідуального 

садівництва). 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

*** 

 А.Ларін долучився до роботи комісії. 

*** 

 

11. СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3434 

«Про надання Абрамяну В.Ю. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Бобринецький 

шлях (біля домоволодінь № 75 та № 77)» та пояснив його основні 

положення. 
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ВИСТУПИЛИ: 

 

 Г.Сергієнко запропонував відкласти розгляд питання з метою 

додаткового вивчення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії, Г.Сергієнко. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проєкту рішення 

міської ради № 3434 «Про надання Абрамяну В.Ю. дозволу  

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Бобринецький шлях (біля домоволодінь № 75 та № 77)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

12. СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3286 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Вокзальній  

(біля будинку № 27, корп. 3)» (для будівництва індивідуального гаража) 

та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3286 «Про надання 

Лотицькому М.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Вокзальній (біля будинку № 27,  

корп. 3)» (для будівництва індивідуального гаража). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

13. СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3238 

«Про надання Матвієнко І.А. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Івана Похитонова 

(біля буд. № 1-а)» (для будівництва індивідуального гаража)  
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(вдова учасника АТО) та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3238 «Про надання 

Матвієнко І.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Івана Похитонова (біля буд. № 1-а)» 

(для будівництва індивідуального гаража) (вдова учасника АТО). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

14. СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3173 

«Про надання Бирсі Я.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Шатила (біля буд. № 12)»  

(для будівництва індивідуального гаража) та пояснив його основні 

положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

З метою додаткового вивчення відкласти проєкту рішення міської 

ради № 3173 «Про надання Бирсі Я.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Шатила  

(біля буд. № 12)» (для будівництва індивідуального гаража). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

15. СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3448 

«Про надання Богушевському В.П. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Генерала Жадова 

(біля буд. буд. № 20, корп. 1)» та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3448 «Про надання 

Богушевському В.П. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Генерала Жадова  

(біля буд. буд. № 20, корп. 1)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

16. СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3352 

«Про передачу Шагіну С.В. безоплатно у власність земельної ділянки  

по вул. Космонавта Попова (біля буд. № 11, корп. 3)» (для будівництва 

індивідуального гаража) та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3352 «Про передачу  

Шагіну С.В. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Космонавта 

Попова (біля буд. № 11, корп. 3)» (для будівництва індивідуального 

гаража). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

17. СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 2977 

«Про передачу ТОВ «Євробудлайн» в оренду земельної ділянки  

по вул. Євгена Тельнова, 2» (для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі) та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проєкту рішення 

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

земельної ділянки по вул. Євгена Тельнова, 2» (для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

18.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3421 

«Про передачу Ковальовій С.А. в оренду земельної ділянки  

по пров. Фортечному, буд. 19» (для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3421 «Про передачу 

Ковальовій С.А. в оренду земельної ділянки по пров. Фортечному, буд. 19» 

(для будівництва та обслуговування будівель торгівлі). 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

19.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3415 

«Про передачу ПП ПВФ «Ацинус» в оренду земельної ділянки  

по вул. Великій Перспективній, 63» (для будівництва та обслуговування 

будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги) та пояснив 

його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3415 «Про передачу  

ПП ПВФ «Ацинус» в оренду земельної ділянки по вул. Великій 

Перспективній, 63» (для будівництва та обслуговування будівель 

закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

20.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3410 

«Про передачу ПрАТ «Кіровоградобленерго» в оренду земельної ділянки 

по вул. Спренжина» (для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та 

теплової енергії) та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3410 «Про передачу  

ПрАТ «Кіровоградобленерго» в оренду земельної ділянки  

по вул. Спренжина» (для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та 

теплової енергії). 
  

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

21.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3411 

«Про передачу ПрАТ «Кіровоградобленерго» в оренду земельної ділянки 

біля перехрестя вул. Холодноярської та пров. Уральського»  

(для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель 

і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії) та пояснив 

його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3411 «Про передачу  

ПрАТ «Кіровоградобленерго» в оренду земельної ділянки біля перехрестя 

вул. Холодноярської та пров. Уральського» (для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі 

електричної та теплової енергії). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

22.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3408 

«Про передачу Доценко Т.І. в оренду земельної ділянки по вул. Вокзальній, 

буд. 37-а» (для будівництва та обслуговування будівель торгівлі)  

та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3408 «Про передачу 

Доценко Т.І. в оренду земельної ділянки по вул. Вокзальній, буд. 37-а»  

(для будівництва та обслуговування будівель торгівлі). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

23. СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3417 

«Про передачу ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія» в оренду 

земельної ділянки по вул. Михайлівській, буд. 39» (для розміщення та 

обслуговування офісної будівлі) та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3417 «Про передачу  

ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія» в оренду земельної ділянки  

по вул. Михайлівській, буд. 39» (для розміщення та обслуговування 

офісної будівлі). 
 

Результати голосування: 

«за» – 4, 

«утримались» – 1, 

Рішення прийнято. 
 

24.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3406 

«Про передачу Бондаренку В.В. в оренду земельної ділянки  

по вул. Аджамській, буд. 10-а» (для розміщення та експлуатації будівель  

і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій 

(вид використання - для розміщення комплексу будівель) та пояснив його 

основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3406 «Про передачу 

Бондаренку В.В. в оренду земельної ділянки  

по вул. Аджамській, буд. 10-а» (для розміщення та експлуатації будівель 

і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій 

(вид використання - для розміщення комплексу будівель). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

25. СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 1741 

«Про надання Алієвій С.Є. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Холодноярській, 72-б»  

(для будівництва та обслуговування будівель торгівлі) та пояснив його 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 1741 «Про надання  

Алієвій С.Є. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Холодноярській, 72-б»  

(для будівництва та обслуговування будівель торгівлі). 
 

Результати голосування: 

«за» – 3, 

«утримались» - 2, 

Рішення не прийнято. 
 

26.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3187 

«Про надання Сімбабі А.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення в оренду земельної ділянки по вул. Курортна,12-а»  

(для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд) та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3187 «Про надання  

Сімбабі А.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в оренду земельної ділянки по вул. Курортна,12-а»  

(для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

27.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 2974 

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

із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду  

по вул. Вокзальній, 31-л» (для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі (для розміщення адміністративно-комерційного комплексу 

(автомийки) та пояснив його основні положення. 
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 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 2974 «Про надання  

Цвілюк С.В. дозволу на розроблення технічної документації  

із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду  

по вул. Вокзальній, 31-л» (для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі (для розміщення адміністративно-комерційного комплексу 

(автомийки). 

 

Результати голосування: 

«за» – 4, 

«утримались» - 1, 

Рішення прийнято. 
 

28.  СЛУХАЛИ: 

 

 Питання «Про погодження проєкту рішення міської ради № 2652  

«Про надання ПАТ «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ» дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки  

по вул. Руслана Слободянюка, 205» (поділ земельних ділянок)» знято  

під час формування порядку денного даного засідання постійної комісії 

міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 
 

29.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3373 

«Про надання Рабіновичу С.Л. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду  

по вул. Волкова, 13-в» (для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі) та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3373 «Про надання 

Рабіновичу С.Л. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду по вул. Волкова, 13-в»  

(для будівництва та обслуговування будівель торгівлі). 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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30.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3413 

«Про надання Пєнєзєвій В.С. дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

по вул. Олексія Єгорова (біля будинку № 26)» (для будівництва 

індивідуального гаражу) та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3413 «Про надання 

Пєнєзєвій В.С. дозволу на розроблення технічної документації  

із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду  

по вул. Олексія Єгорова (біля будинку № 26)» (для будівництва 

індивідуального гаражу). 
  

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

31.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3416 

«Про надання Соколову С.В. дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земель по вул. Генерала 

Родимцева, буд. 106-в» (для розміщення спортивно-оздоровчого 

комплексу) та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Відкласти розгляд проєкту рішення міської ради № 3416  

«Про надання Соколову С.В. дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земель по вул. Генерала 

Родимцева, буд. 106-в» (для розміщення спортивно-оздоровчого 

комплексу). 
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2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради запросити на комісію 

заявника щодо земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева, буд. 106-в. 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

32.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3403 

«Про надання АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» дозволу  

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки по вул. Миколи Садовського, буд. 2/14» (для 

будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ 

(вид використання — для розміщення адміністративного будинку 

банку) та пояснив його основні положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 А.Ларін запропонував відкласти розгляд зазначеного питання. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Відкласти розгляд проєкту рішення міської ради № 3403  

«Про надання АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки по вул. Миколи Садовського, буд. 2/14» (для будівництва та 

обслуговування будівель кредитно-фінансових установ (вид 

використання — для розміщення адміністративного будинку банку). 

 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради запросити на комісію 

заявника щодо земельної ділянки по вул. Миколи Садовського, буд. 2/14. 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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33.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3407 

«Про надання Бреурош Л.М. дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

по вул. Віктора Чміленка, буд. 49» (для розміщення магазину) та пояснив 

його основні положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 А.Ларін запропонував відкласти розгляд зазначеного питання. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Відкласти розгляд проєкту рішення міської ради № 3407  

«Про надання Бреурош Л.М. дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

по вул. Віктора Чміленка, буд. 49» (для розміщення магазину). 
 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради запросити на комісію 

заявника щодо земельної ділянки по вул. Віктора Чміленка, буд. 49. 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

34.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3427 

«Про надання Кіровоградській обласній організації українське товариство 

мисливців і рибалок дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо відновлення меж земельної ділянки по тупику 

Рибальському» (для розміщення виробничої бази) та пояснив його 

основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3427 «Про надання 

Кіровоградській обласній організації українське товариство мисливців  

і рибалок дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо відновлення меж земельної ділянки по тупику Рибальському»  

(для розміщення виробничої бази). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

35.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3268 

«Про поновлення МПП фірмі «Ерідон» договору оренди земельної ділянки 

по вул. Аджамській, 25» (для розміщення залізничних шляхів) та пояснив 

його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3268 «Про поновлення 

МПП фірмі «Ерідон» договору оренди земельної ділянки  

по вул. Аджамській, 25» (для розміщення залізничних шляхів). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

36.  СЛУХАЛИ: 

 

 Питання «Про погодження проєкту рішення міської ради № 3405 

«Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по місту 

Кропивницькому» знято під час формування 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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37.  СЛУХАЛИ: 

 

Питання «Про погодження проєкту рішення міської ради № 3213 

«Про поновлення ПрАТ «К-АВТОТРАНС» договору оренди земельної 

ділянки по вул. Олександрійське шосе, 1» знято під час формування 

порядку денного даного засідання постійної комісії міської ради з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища. 
 

38.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3178 

«Про припинення Сальнікову М.Ю. права користування земельною 

ділянкою по вул. Полтавській (біля будинку № 24) та передачі  

її у власність» (для будівництва індивідуального гаража) та пояснив його 

основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

 Погодити проєкт рішення міської ради№ 3178 «Про припинення 

Сальнікову М.Ю. права користування земельною ділянкою  

по вул. Полтавській (біля будинку № 24) та передачі її у власність»  

(для будівництва індивідуального гаража). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

39.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3270 

«Про припинення права користування земельними ділянками  

по м. Кропивницькому» (ТОВ Єлисеївський, ПрАТ «МААК УРГА») та 

пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3270 «Про припинення 

права користування земельними ділянками по м. Кропивницькому»  

(ТОВ Єлисеївський, ПрАТ «МААК УРГА»). 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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40.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3375 

«Про припинення ТОВ «Ринок «Престиж» права користування земельною 

ділянкою по просп. Інженерів, 10-б (для розміщення автозаправної 

станції) та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3375 «Про припинення  

ТОВ «Ринок «Престиж» права користування земельною ділянкою  

по просп. Інженерів, 10-б (для розміщення автозаправної станції). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

41.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3409 

«Про припинення Ільюшкіній В.Г. права користування земельною 

ділянкою по вул. В’ячеслава Чорновола (біля будинку № 5) та передачі її у 

власність» (для будівництва індивідуального гаража) та пояснив його 

основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3409 «Про припинення 

Ільюшкіній В.Г. права користування земельною ділянкою  

по вул. В’ячеслава Чорновола (біля будинку № 5) та передачі її у 

власність» (для будівництва індивідуального гаража). 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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42.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3414 

«Про припинення ПП «Автопром» права користування земельною 

ділянкою по вул. Віктора Чміленка, 82 та передачу її в оренду  

Сергійчуку А.А.» (для будівництва та обслуговування будівель торгівлі) 

та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3414 «Про припинення  

ПП «Автопром» права користування земельною ділянкою по вул. Віктора 

Чміленка, 82 та передачу її в оренду Сергійчуку А.А.» (для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі). 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

43.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 2991 

«Про припинення ТОВ «Україночка» права користування земельними 

ділянками по м. Кропивницькому» (5 п.) та пояснив його основні 

положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 2991 «Про припинення  

ТОВ «Україночка» права користування земельними ділянками  

по м. Кропивницькому» (5 п.). 

 

Результати голосування: 

«за» – 3, 

«утримались» - 2. 

Рішення не прийнято. 
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44.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3376 

(доопрацьований) «Про продаж ФОП Опушнєвій О.М. земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по вул. Соборній, 27-в»  

(для обслуговування об’єкту торгівлі) та пояснив його основні 

положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3376 (доопрацьований) 

«Про продаж ФОП Опушнєвій О.М. земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по вул. Соборній, 27-в»  

(для обслуговування об’єкту торгівлі). 
 

Результати голосування: 

«за» – 4, 

«утримались» - 1. 

Рішення прийнято. 
 

45.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3374 

«Про продаж Луцюку С.І. земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення по вул. Лінія 7-а, буд. 32» (для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі) та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3374 «Про продаж  

Луцюку С.І. земельної ділянки несільськогосподарського призначення  

по вул. Лінія 7-а, буд. 32» (для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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46.  СЛУХАЛИ: 

 

 О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3418 

«Про надання ТОВ «Хімрезерв-2010» дозволу на передачу в суборенду 

земельної ділянки по вул. Руслана Слободянюка, буд. 209»  

(для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості (вид використання - для розміщення адміністративно-

виробничих приміщень) та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

 Погодити проєкт рішення міської ради № 3418 «Про надання  

ТОВ «Хімрезерв-2010» дозволу на передачу в суборенду земельної ділянки 

по вул. Руслана Слободянюка, буд. 209» (для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

47.  СЛУХАЛИ: 

 

 Питання «Про погодження проєкту рішення міської ради № 3432  

«Про надання ТДВ «Кіровоградська станція технічного обслуговування 

вантажних і легкових автомобілів» дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки по вул. Виставочна, 1-б» знято під час формування 

порядку денного даного засідання постійної комісії міської ради з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища. 
 

48.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3273 

(доопрацьований) «Про внесення змін та доповнень до рішення міської 

ради від 07.02.2019 № 2367» («Про надання ТОВ «СВМ – 08» дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

по вул. Олени Теліги, 8») (слова «у зв'язку з відчуженням нерухомого 

майна, розміщеного на земельній ділянці» замінити словами «у зв'язку 

зі смертю орендаря») та пояснив його основні положення. 
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 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3273 (доопрацьований) 

«Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 07.02.2019 

№ 2367» («Про надання ТОВ «СВМ – 08» дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Олени Теліги, 8») (слова 

«у зв'язку з відчуженням нерухомого майна, розміщеного на земельній 

ділянці» замінити словами «у зв'язку зі смертю орендаря»). 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

49.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3412 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 11.06.2019 № 2632»  

(«Про передачу Кобзаренку О.П. в оренду земельної ділянки по пров. 

Халтуріна, 6») («У разі не укладання договору оренди земельної ділянки 

протягом п’яти місяців з дати прийняття цього рішення міською 

радою нараховуються збитки у розмірі 12 % від нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки» виключити) та пояснив його основні 

положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3412 «Про внесення змін  

до рішення міської ради від 11.06.2019 № 2632» («Про передачу 

Кобзаренку О.П. в оренду земельної ділянки по пров. Халтуріна, 6»)  

(«У разі не укладання договору оренди земельної ділянки протягом 

п’яти місяців з дати прийняття цього рішення міською радою 

нараховуються збитки у розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки» виключити). 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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50.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3449 

«Про надання ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів № 1» 

погодження на користування надрами» та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3449 «Про надання  

ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів № 1» погодження на 

користування надрами». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

51.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3447 

«Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам» 

(Кеуш, 11 пунктів) та пояснив його основні положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

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

України «Про засади запобігання і протидії корупції» не братиме участь  

у голосуванні в частині пункту 4 проєкту рішення міської ради № 3447 

«Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам» 

(Кеуш, 11 пунктів). 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Погодити пункт 4 проєкту рішення міської ради № 3447  

«Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам» 

(Кеуш, 11 пунктів), а саме: 

«4. Затвердити Івановій Валентині Володимирівні проект 

землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Інтернаціональній, 75-а для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
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Передати Івановій Валентині Володимирівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий № 3510100000:46:373:0116)  

по вул. Інтернаціональній, 75-а загальною площею 0,1000 га (у тому числі 

по угіддях: 0,1000 га – малоповерхова забудова) для будівництва  

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови.» 

Результати голосування: 

«за» – 4, 

«не голосували» – 1, 

Рішення прийнято. 

 

2. Погодити за виключенням пункту 4 проєкт рішення міської ради  

№ 3447 «Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок 

громадянам» (Кеуш, 11 пунктів). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

52.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3465 

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

щодо відведення земельної ділянки по вул. Преображенській  

(біля будинку № 107)» та пояснив його основні положення. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 С.Капітонов запропонував додатково вивчити питання. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Відкласти розгляд проєкту рішення міської ради № 3465  

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

щодо відведення земельної ділянки по вул. Преображенській  

(біля будинку № 107)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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ВИСТУПИЛИ: 

 

 В.Дрига вніс пропозицію розглянути наступні питання, а саме: 

 

 про погодження проєкту рішення міської ради № 3463 «Про передачу 

Дризі В.В. в оренду земельної ділянки по вул. Преображенській, 88-б»; 

 

 про погодження проєкту рішення міської ради № 3464 «Про передачу 

Івановій В.В. в оренду земельної ділянки по вул. Квітковій, 1-а». 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 О.Шамардіна, який запропонував включити до порядку денного 

даної комісії наступні питання, а саме: 

 

 про погодження проєкту рішення міської ради № 3463 «Про передачу 

Дризі В.В. в оренду земельної ділянки по вул. Преображенській, 88-б»; 

 

 про погодження проєкту рішення міської ради № 3464 «Про передачу 

Івановій В.В. в оренду земельної ділянки по вул. Квітковій, 1-а».  

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

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

України «Про засади запобігання і протидії корупції» не братиме участь  

у голосуванні щодо включення зазначених питань до порядку денного 

комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

 Включити до порядку денного даної комісії наступні питання, а саме: 

 

 про погодження проєкту рішення міської ради № 3463 «Про передачу 

Дризі В.В. в оренду земельної ділянки по вул. Преображенській, 88-б»; 

 

 про погодження проєкту рішення міської ради № 3464 «Про передачу 

Івановій В.В. в оренду земельної ділянки по вул. Квітковій, 1-а». 

 

Результати голосування: 

«за» – 4, 

«не голосували» 1. 

Рішення прийнято. 
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53.  СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3463 

«Про передачу Дризі В.В. в оренду земельної ділянки  

по вул. Преображенській, 88-б» та пояснив його основні положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

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

України «Про засади запобігання і протидії корупції» не братиме участь  

у голосуванні за зазначене питання. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3463 «Про передачу  

Дризі В.В. в оренду земельної ділянки по вул. Преображенській, 88-б». 

 

Результати голосування: 

«за» – 4, 

«не голосували» 1. 

Рішення прийнято. 
 

54.  СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3464 

«Про передачу Івановій В.В. в оренду земельної ділянки  

по вул. Квітковій, 1-а» та пояснив його основні положення. 

ВИСТУПИЛИ: 

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

України «Про засади запобігання і протидії корупції» не братиме участь  

у голосуванні за зазначене питання. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3464 «Про передачу 

Івановій В.В. в оренду земельної ділянки по вул. Квітковій, 1-а». 

Результати голосування: 

«за» – 4, 

«не голосували» 1. 

Рішення прийнято. 

 

 

Голова комісії      Олександр ШАМАРДІН 

 

 

Секретар комісії        Вадим ДРИГА 


