
 

 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

ПРОТОКОЛ  № 129  

засідання постійної комісії з питань архітектури,  

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища 

 

06 листопада 2019 року м. Кропивницький 

 

Голова комісії О.Шамардін, 

 

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

В.Бєлов, 

Ю.Гребенчук, 

Ю.Деркаченко, 

А.Ларін, 

 

Відсутні члени комісії: В.Дрига - секретар комісії, 

 

Запрошені: С.Бойко – депутат Міської ради 

міста Кропивницького, 
 

 О.Вовенко – начальник  

управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного 

середовища Міської ради міста 

Кропивницького, 

  

І.Жарова – т.в.о. начальника  

управління містобудування та 

архітектури Міської ради  

міста Кропивницького,  
 

Присутні: А.Лаврусь, М.Гречуха - щодо земельної 

ділянки по вул. Кропивницького, 

 

О.Павлюк - щодо земельної ділянки  

по вул. Шатила (біля будинку № 14), 
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А.Опря - щодо земельної ділянки  

по вул. Героїв України (біля  

будинку № 22), 

 

Л.Бреурош - щодо земельної ділянки по 

вул. Віктора Чміленка, буд. 49, 
 

 

Порядок денний 

 

Загальні питання (додаткові) 

1. Про розгляд проєкту рішення міської ради (повторно) № 3341 

«Про відмову у затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах 

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

земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом» 

(будівлі торгівлі, 0,0500 га)  

 

Доповідає: 

 

С.Бойко - депутат міської ради 
 

2. Про розгляд проєкту рішення міської ради (повторно) № 3342 

«Про відмову у затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах) по вулиці Кропивницького та включення до Переліку 

земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом» 

(об'єкти дорожнього сервісу, 0,0745 га)  

 

Доповідає: 

 

С.Бойко - депутат міської ради міста 
 

Питання за порядковими номерами 3 - 28 доповідає начальник управління 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища  

Міської ради міста Кропивницького Олег Вовенко 

 

Додаткові питання 

3. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3196  

«Про надання Павлюк О.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Шатила (біля будинку № 14)» 

 

4. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3349  

«Про надання Опрі А.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Героїв України  

(біля будинку № 22)» 
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Оренда (дозволи) 

5. 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)  

 

Приватний сектор (дозволи) 

6. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3433  

«Про надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо 

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

 

Індивідуальне садівництво (дозволи) 

7. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3434  

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Бобринецький 

шлях (біля домоволодінь № 75 та № 77)»  
 

Гаражі (дозволи) 

8. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3173 

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

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

(для будівництва індивідуального гаража)  
 

9. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3465  

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

щодо відведення земельної ділянки по вул. Преображенській  

(біля буд. № 107)» (для будівництва індивідуального гаража)  

 

Оренда (передача) 

10. 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)  

 

Оренда (дозволи) 

11. 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 на 3)  
 

12. 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, 106-в» (для розміщення спортивно-оздоровчого комплексу)  
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13. 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) 
 

Оренда (поновлення) 

14. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3405  

«Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по місту 

Кропивницькому» (звернення Білявського – для розміщення кіоску  

по ремонту взуття, Компанієць - для розміщення магазину, 

ФОП Степанова - для розміщення павільйону шиномонтаж)  
 

15. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3213  

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

ділянки по вул. Олександрійське шосе, 1» (для розміщення 

Кропивницького автовокзалу)  

 

Постійне користування 

16. 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»  
 

17. Про ситуацію, яка склалася щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки та передачі у власність (спільну сумісну)  

за адресою: вул. Шевченка, 85-а  
 

Додаткові питання 

18. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3381  

«Про надання ПІДПРИЄМСТВУ «КІРОВОГРАДСЬКА ГУРТОВО-

РОЗДРІБНА АСОЦІАЦІЯ-ОБ’ЄДНАННЯ «ОБЛКООПГОСПТОРГ» 

ОБЛСПОЖИВСПІЛКИ дозволу на розроблення технічної документації  

із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Кільцевій, 63» 

 

19. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3426  

«Про затвердження земельної ділянки по вул. Євгена Тельнова  

(біля магазину «Мініма»), право оренди на яку набувається на аукціоні»  

 

20. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3351  

«Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок учасникам АТО» 

(Серпак, 5 пунктів)   
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21. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3358  

«Про надання Пасічнику Д.І. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Яновського  

(біля будинку № 54)» 

 

22. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3393  

«Про надання Єфімович О.В. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Тихій, 8»  

 

23. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3515  

«Про надання Білостоцькій Антоніні Павлівні дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Арсенія 

Тарковського (біля будинку № 16, корп. 1)»  

 

24. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3394  

«Про надання Якименко О.В. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Вологодській, 41»  

 

25. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3516  

«Про надання ТОВ «КІР НАФТА ТРАНС» дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду  

по просп. Інженерів, 11-а» 

 

26. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3499  

«Про надання Лебедченко А.Д. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Вокзальній  

(біля буд. № 17)» 

 

27. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3397  

«Про передачу Великій Н.В. безоплатно у власність земельної ділянки  

по Студентському бульвару (біля буд. № 10)»  

 

Загальне питання 

28. Про погодження проєкту рішення міської ради (повторно)  

№ 3365 «Про внесення змін до Плану зонування території міста 

Кіровограда (Кропивницького)»  

 

Доповідає: 

 

І.Жарова – т.в.о. начальника  

управління містобудування та 

архітектури міської ради  
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СЛУХАЛИ: 

 

 О.Шамардіна, голову комісії, щодо формування порядку денного 

засідання постійної комісії міської ради 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 05.11.2019  

№ 19-1355 (13 пунктів) управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради 
 

ВИСТУПИЛИ: 
 

 С.Бойко запропонував включити до проєкту порядку денного комісії 

питання, а саме: 

 

про розгляд проєкту рішення міської ради № 3341  

«Про відмову у затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах 

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

земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом» 

(будівлі торгівлі, 0,0500 га); 

 

про розгляд проєкту рішення міської ради № 3342  

«Про відмову у затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах) по вулиці Кропивницького та включення до Переліку 

земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом» 

(об'єкти дорожнього сервісу, 0,0745 га). 
 

 О.Вовенко запропонував включити до проєкту порядку денного 

комісії питання, а саме: 

 

про погодження проєкту рішення міської ради № 3196 «Про надання 

Павлюк О.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Шатила (біля будинку № 14)»; 
 

про погодження проєкту рішення міської ради № 3349 «Про надання  

Опрі А.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Героїв України (біля будинку № 22)»; 

 

про погодження проєкту рішення міської ради № 3381  

«Про надання ПІДПРИЄМСТВУ «КІРОВОГРАДСЬКА ГУРТОВО-

РОЗДРІБНА АСОЦІАЦІЯ-ОБ’ЄДНАННЯ «ОБЛКООПГОСПТОРГ» 

ОБЛСПОЖИВСПІЛКИ дозволу на розроблення технічної документації  

із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Кільцевій, 63»; 
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про погодження проєкту рішення міської ради № 3426  

«Про затвердження земельної ділянки по вул. Євгена Тельнова  

(біля магазину «Мініма»), право оренди на яку набувається на аукціоні»;  

 

про погодження проєкту рішення міської ради № 3351 «Про передачу 

безоплатно у власність земельних ділянок учасникам АТО»  

(Серпак, 5 пунктів);   

 

про погодження проєкту рішення міської ради № 3358 «Про надання 

Пасічнику Д.І. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Яновського (біля будинку № 54)»; 

 

про погодження проєкту рішення міської ради № 3393 «Про надання 

Єфімович О.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Тихій, 8»;  

 

про погодження проєкту рішення міської ради № 3515 «Про надання 

Білостоцькій Антоніні Павлівні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Арсенія 

Тарковського (біля будинку № 16, корп. 1)»;  

 

про погодження проєкту рішення міської ради № 3394 «Про надання 

Якименко О.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Вологодській, 41»;  

 

про погодження проєкту рішення міської ради № 3516 «Про надання 

ТОВ «КІР НАФТА ТРАНС» дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду по просп. Інженерів, 11-а»; 

 

про погодження проєкту рішення міської ради № 3499 «Про надання 

Лебедченко А.Д. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Вокзальній (біля буд. № 17)»; 

 

про погодження проєкту рішення міської ради № 3397 «Про передачу 

Великій Н.В. безоплатно у власність земельної ділянки по Студентському 

бульвару (біля буд. № 10)». 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

1). Взяти за основу проєкт порядку денного засідання постійної 

комісії Міської ради міста Кропивницького з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища відповідно до листа управління 
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земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

міської ради від 05.11.2019 № 19-1355 (13 пунктів). 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

2). Включити до проєкту порядку денного засідання постійної комісії 

Міської ради міста Кропивницького з питань архітектури, будівництва, 

реклами, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища питання, а саме: 

 

про розгляд проєкту рішення міської ради № 3341  

«Про відмову у затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах 

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

земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом» 

(будівлі торгівлі, 0,0500 га); 

 

про розгляд проєкту рішення міської ради № 3342  

«Про відмову у затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах) по вулиці Кропивницького та включення до Переліку 

земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом» 

(об'єкти дорожнього сервісу, 0,0745 га) (додається);  

 

про погодження проєкту рішення міської ради № 3196 «Про надання 

Павлюк О.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Шатила (біля будинку № 14)» 

(додається); 
 

про погодження проєкту рішення міської ради № 3349 «Про надання  

Опрі А.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Героїв України (біля будинку № 22)» 

(додається); 

 

про погодження проєкту рішення міської ради № 3381  

«Про надання ПІДПРИЄМСТВУ «КІРОВОГРАДСЬКА ГУРТОВО-

РОЗДРІБНА АСОЦІАЦІЯ-ОБ’ЄДНАННЯ «ОБЛКООПГОСПТОРГ» 

ОБЛСПОЖИВСПІЛКИ дозволу на розроблення технічної документації  

із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Кільцевій, 63» 

(додається); 
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про погодження проєкту рішення міської ради № 3426  

«Про затвердження земельної ділянки по вул. Євгена Тельнова  

(біля магазину «Мініма»), право оренди на яку набувається на аукціоні» 

(додається);  

 

про погодження проєкту рішення міської ради № 3351 «Про передачу 

безоплатно у власність земельних ділянок учасникам АТО» (Серпак,  

5 пунктів) (додається);   

 

про погодження проєкту рішення міської ради № 3358 «Про надання 

Пасічнику Д.І. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Яновського (біля будинку № 54)» 

(додається); 

 

про погодження проєкту рішення міської ради № 3393 «Про надання 

Єфімович О.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Тихій, 8» (додається);  

 

про погодження проєкту рішення міської ради № 3515 «Про надання 

Білостоцькій Антоніні Павлівні дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Арсенія 

Тарковського (біля будинку № 16, корп. 1)» (додається);  

 

про погодження проєкту рішення міської ради № 3394 «Про надання 

Якименко О.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Вологодській, 41» (додається);   

 

про погодження проєкту рішення міської ради № 3516 «Про надання 

ТОВ «КІР НАФТА ТРАНС» дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду по просп. Інженерів, 11-а» 

(додається); 

 

про погодження проєкту рішення міської ради № 3499 «Про надання 

Лебедченко А.Д. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Вокзальній (біля буд. № 17)» 

(додається); 

 

про погодження проєкту рішення міської ради № 3397 «Про передачу 

Великій Н.В. безоплатно у власність земельної ділянки по Студентському 

бульвару (біля буд. № 10)» (додається). 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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3). Затвердити порядок денний засідання постійної комісії Міської 

ради міста Кропивницького з питань архітектури, будівництва, реклами, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища в цілому з доповненнями. 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

1. СЛУХАЛИ: 

 

С.Бойка, який вніс пропозицію розглянути на сесії міської ради 

проєкт рішення міської ради № 3341 «Про відмову у затвердженні проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права 

оренди на конкурентних засадах (земельних торгах)  

по вул. Кропивницького та включення до Переліку земельної ділянки, яку 

виставлятимуть на земельні торги окремим лотом» (будівлі торгівлі, 

0,0500 га). 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 А.Лаврусь, М.Гречуха відповіли на запитання присутніх. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Підтримати пропозицію С.Бойка розглянути на сесії міської ради 

проєкт рішення міської ради № 3341 «Про відмову у затвердженні проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права 

оренди на конкурентних засадах (земельних торгах)  

по вул. Кропивницького та включення до Переліку земельної ділянки, яку 

виставлятимуть на земельні торги окремим лотом» (будівлі торгівлі, 

0,0500 га). 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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2. СЛУХАЛИ: 

 

С.Бойка, який вніс пропозицію розглянути на сесії міської ради 

проєкт рішення міської ради № 3342 «Про відмову у затвердженні проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права 

оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по вулиці 

Кропивницького та включення до Переліку земельної ділянки, яку 

виставлятимуть на земельні торги окремим лотом» (об'єкти дорожнього 

сервісу, 0,0745 га) 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 А.Лаврусь, М.Гречуха відповіли на запитання присутніх. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Підтримати пропозицію С.Бойка розглянути на сесії міської ради 

проєкт рішення міської ради № 3342 «Про відмову у затвердженні проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права 

оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по вулиці 

Кропивницького та включення до Переліку земельної ділянки, яку 

виставлятимуть на земельні торги окремим лотом» (об'єкти дорожнього 

сервісу, 0,0745 га) 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

3. СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3196 

«Про надання Павлюк О.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Шатила (біля будинку № 14)» 

та пояснив його основні положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 О.Павлюк відповіла на запитання присутніх. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проєкту рішення 

міської ради № 3196 «Про надання Павлюк О.М. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Шатила 

(біля будинку № 14)» (визначити, уточнити місцерозташування земельної 

ділянки). 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

4. СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3349 

«Про надання Опрі А.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Героїв України  

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

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 А.Опря відповіла на запитання присутніх. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проєкту рішення 

міської ради № 3349 «Про надання Опрі А.В. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Героїв 

України (біля будинку № 22)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

5. 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. 
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ВИСТУПИЛИ: 

 

 Л.Бреурош відповіла на запитання присутніх. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити 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). 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

6. СЛУХАЛИ: 

 

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

«Про надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо 

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

його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища підготувати проєкт рішення про відмову у наданні 

дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок С.Лебедєву та Л.Мішуровській та ініціювати щодо включення 

зазначеного питання до проєкту порядку денного сесії міської ради.  
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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7. СЛУХАЛИ: 

 

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

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Бобринецький 

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

положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3434 «Про надання 

Абрамяну В.Ю. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Бобринецький шлях  

(біля домоволодінь № 75 та № 77)». 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

*** 

 Ю.Деркачено залишив комісію. 

*** 

 

8. СЛУХАЛИ: 

 

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

«Про надання Бирсі Я.М. дозволу на розроблення проєкту 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: 

 

Відмовити у наданні Бирсі Я.М. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Шатила  

(біля буд. № 12). 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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9. СЛУХАЛИ: 

 

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

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

щодо відведення земельної ділянки по вул. Преображенській  

(біля буд. № 107)» (для будівництва індивідуального гаража) та пояснив 

його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3465 «Про надання  

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

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

(для будівництва індивідуального гаража). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

10. 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. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити за умови наявності погодження суміжних 

землекористувачів проєкт 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. 

 

*** 

 Ю.Деркачено долучився до роботи комісії. 

*** 
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11. СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив 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 на 3)  

та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Відмовити у наданні ПАТ «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ» дозволу  

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки по вул. Руслана Слободянюка, 205. 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

12. 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, 106-в» (для розміщення спортивно-оздоровчого комплексу) 

та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3416 «Про надання 

Соколову С.В. дозволу на розроблення технічної документації  

із землеустрою щодо інвентаризації земель по вул. Генерала  

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

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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13. 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. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити 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). 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

14. СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3405 

«Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по місту 

Кропивницькому» (звернення Білявського – для розміщення кіоску  

по ремонту взуття, Компанієць - для розміщення магазину, 

ФОП Степанова - для розміщення павільйону шиномонтаж)  

та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3405 «Про поновлення 

договорів оренди земельних ділянок по місту Кропивницькому» 

(звернення Білявського – для розміщення кіоску по ремонту взуття, 

Компанієць - для розміщення магазину, ФОП Степанова -  

для розміщення павільйону шиномонтаж). 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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15. СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3213 

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

ділянки по вул. Олександрійське шосе, 1» (для розміщення 

Кропивницького автовокзалу) та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3213 «Про поновлення 

ПрАТ «К-АВТОТРАНС» договору оренди земельної ділянки  

по вул. Олександрійське шосе, 1» (для розміщення Кропивницького 

автовокзалу). 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

16. СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив 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» та пояснив його основні 

положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити 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» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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17. СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який поінформував про ситуацію, яка склалася щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки та передачі у власність 

(спільну сумісну) за адресою: вул. Шевченка, 85-а. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища міської ради винести питання про ситуацію,  

яка склалася щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  

та передачі у власність (спільну сумісну) за адресою: вул. Шевченка, 85-а 

на комісію по розгляду земельних спорів Міської ради міста 

Кропивницького. 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

18.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3381  

«Про надання ПІДПРИЄМСТВУ «КІРОВОГРАДСЬКА ГУРТОВО-

РОЗДРІБНА АСОЦІАЦІЯ-ОБ’ЄДНАННЯ «ОБЛКООПГОСПТОРГ» 

ОБЛСПОЖИВСПІЛКИ дозволу на розроблення технічної документації  

із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Кільцевій, 63»  

та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проєкту рішення 

міської ради № 3381 «Про надання ПІДПРИЄМСТВУ 

«КІРОВОГРАДСЬКА ГУРТОВО-РОЗДРІБНА АСОЦІАЦІЯ-

ОБ’ЄДНАННЯ «ОБЛКООПГОСПТОРГ» ОБЛСПОЖИВСПІЛКИ дозволу 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки по вул. Кільцевій, 63». 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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19.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3426 

«Про затвердження земельної ділянки по вул. Євгена Тельнова  

(біля магазину «Мініма»), право оренди на яку набувається на аукціоні»  

та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проєкту рішення 

міської ради № 3426 «Про затвердження земельної ділянки по вул. Євгена 

Тельнова (біля магазину «Мініма»), право оренди на яку набувається  

на аукціоні». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

*** 

 Ю.Деркаченко залишив роботу комісії. 

*** 

 

20.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3351 

«Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок учасникам АТО» 

(Серпак, 5 пунктів) та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проєкту рішення 

міської ради № 3351 «Про передачу безоплатно у власність земельних 

ділянок учасникам АТО» (Серпак, 5 пунктів). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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21.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3358 

«Про надання Пасічнику Д.І. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Яновського  

(біля будинку № 54)» та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3358 «Про надання 

Пасічнику Д.І. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Яновського (біля будинку № 54)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

22.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3393 

«Про надання Єфімович О.В. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Тихій, 8»  

та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проєкту рішення 

міської ради № 3393 «Про надання Єфімович О.В. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Тихій, 8». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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23. СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3515 

«Про надання Білостоцькій Антоніні Павлівні дозвіл на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Арсенія 

Тарковського (біля будинку № 16, корп. 1)» та пояснив його основні 

положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проєкту рішення 

міської ради № 3515 «Про надання Білостоцькій Антоніні Павлівні дозвіл 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Арсенія Тарковського (біля будинку № 16, корп. 1)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

24.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3394 

«Про надання Якименко О.В. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Вологодській, 41» 

та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проєкту рішення 

міської ради № 3394 «Про надання Якименко О.В. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по вул. Вологодській, 41». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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25.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3516 

«Про надання ТОВ «КІР НАФТА ТРАНС» дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду  

по просп. Інженерів, 11-а» та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3516 «Про надання  

ТОВ «КІР НАФТА ТРАНС» дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду по просп. Інженерів, 11-а». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

26.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3499 

«Про надання Лебедченко А.Д. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Вокзальній  

(біля буд. № 17)» та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Погодити проєкт рішення міської ради № 3499 «Про надання 

Лебедченко А.Д. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Вокзальній (біля буд. № 17)». 

  

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради ініціювати 

включення до проєкту порядку денного сесії міської ради за наявності 

позитивного висновку управління містобудування та архітектури міської 

ради до пакету документів проєкту рішення міської ради № 3499  

«Про надання Лебедченко А.Д. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Вокзальній  

(біля буд. № 17)». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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27.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3397 

«Про передачу Великій Н.В. безоплатно у власність земельної ділянки  

по Студентському бульвару (біля буд. № 10)» та пояснив його основні 

положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3397 «Про передачу 

Великій Н.В. безоплатно у власність земельної ділянки по Студентському 

бульвару (біля буд. № 10)». 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

28.  СЛУХАЛИ: 

 

І.Жарову, яка представила проєкт рішення міської ради (повторно)  

№ 3365 «Про внесення змін до Плану зонування території міста 

Кіровограда (Кропивницького)» та пояснила його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Взяти до відома проєкт рішення міської ради (повторно) № 3365 

«Про внесення змін до Плану зонування території міста Кіровограда 

(Кропивницького)». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

 

 

Голова комісії      Олександр ШАМАРДІН 

 

 

Секретар комісії        Вадим ДРИГА 


