
 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

ПРОТОКОЛ  № 130  

засідання постійної комісії з питань архітектури,  

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища 
 

 

18 листопада 2019 року м. Кропивницький 
 

 

Голова комісії О.Шамардін, 
 

 

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

В.Дрига - секретар комісії, 

В.Бєлов, 

Ю.Гребенчук, 

А.Ларін, 
 

Відсутні члени комісії: Ю.Деркаченко, 

 

Запрошені: О.Вергун - заступник 

міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, 
 

 Д.Татарко - заступник начальника 

юридичного управління - начальник 

відділу представництва інтересів в судах 

Міської ради міста Кропивницького, 
 

 О.Вовенко – начальник  

управління земельних відносин  

та охорони навколишнього природного 

середовища Міської ради міста 

Кропивницького, 
 

 І.Мартинова - начальник відділу 

планування управління містобудування 

та архітектури Міської ради міста 

Кропивницького,  
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С.Білокінь - начальник 

управління капітального будівництва 

Міської ради міста Кропивницького, 

 

О.Каратєєва – начальник відділу 

землекористування управління земельних 

відносин та охорони навколишнього 

природного середовища Міської ради 

міста Кропивницького, 

 

Присутні: Представники засобів масової інформації 

та громадських організацій 

 

 

 

 

 

Порядок денний 

 

Загальні питання 

1. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3391 

(доопрацьований) «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: 

 

Т.Савченко – т.в.о. начальника 

Головного управління житлово-

комунального господарства  

Міської ради міста Кропивницького 

 

2. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3424 

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

Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2276 «Про затвердження 

Програми капітального будівництва, реконструкції та капітального 

ремонту об´єктів комунального господарства і соціально-культурного 

призначення міста Кропивницького на 2019 – 2021 роки» 

 

Доповідає: 

 

С.Білокінь - начальник 

управління капітального будівництва 

Міської ради міста Кропивницького, 
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3. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3458  

«Про внесення змін до рішення міської ради від 29 січня 2014 року № 2774 

«Про затвердження Програми створення та розвитку містобудівного 

кадастру у складі управління містобудування та архітектури 

Кіровоградської міської ради на 2014-2019 роки» 

 

Доповідає: 

 

І.Мартинова – т.в.о. начальника 

управління містобудування та 

архітектури міської ради - начальник 

відділу планування управління 

містобудування та архітектури  

Міської ради міста Кропивницького 

 

Питання за порядковими номерами 4 - 19 доповідає 

начальник управління земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища Міської ради міста Кропивницького 

Олег Вовенко 

 

Аукціон (дозвіл) 

4. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3426  

«Про затвердження земельної ділянки по вул. Євгена Тельнова (біля 

магазину «Мініма»), право оренди на яку набувається на аукціон» (для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі)  

 

Суборенда (дозволи) 

5. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3459  

«Про надання ПрАТ «Паляниця» дозволу на передачу в суборенду 

земельної ділянки на розі вулиць Авіаційної та Павла Сніцара»  

 

Додаткові питання 

6. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3519  

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельних ділянок та передачі їх в оренду по вул. Генерала 

Родимцева» 

7. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3522  

«Про надання Драгомирецькому Є.В. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

пров. Верхньовеселому (напроти будинків № 30-а, 32-а)» 

8. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3521  

«Про передачу Котіковій Н.А. безоплатно у власність земельної ділянки по 

вул. Дворцовій (у дворі будинку № 31)» 

9. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3523  

«Про передачу Тараненко Т.А. у власність земельної ділянки  

по вул. Волкова (біля тролейбусного парку)» 
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Приватний сектор (дозволи, учасники АТО) 

10. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3392  

«Про надання Костенку С.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по пров. Гулака-Артемовського  

(біля земельної ділянки з кадастровим № 3510100000:43:396:0063)» 

 

Приватний сектор (передача, учасники АТО) 

11. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3435  

«Про передачу у спільну часткову власність земельних ділянок 

громадянам» (6 пунктів, 4 ділянки) 

12. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3351  

«Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок учасникам АТО»  

(5 пунктів, 3 ділянки) 

13. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3445  

«Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам»  

(29 пунктів, 27 ділянок) 

 

Індивідуальне садівництво (дозволи) 

14. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3143  

«Про надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам в садових товариствах  

(7 пунктів, 6 ділянок) 

15. 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»  

16. 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»  

17. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3107  

«Про надання Маньковському І.С. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Солдатському 

(біля будинку № 4)»  

18. Про розгляд заяви Центрально українського Державного 

педагогічного університету імені Винниченка щодо земельної ділянки по 

проїзду Підлісному 

 

Індивідуальне садівництво (передача) 

19. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3451  

«Про передачу Марковій В.О. безоплатно у власність земельної ділянки  

по пров. Аджамському (біля будинку № 17/95)»  
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Гаражі (дозволи) 

20. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3210  

«Про надання Миргородському М.Г. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Генерала Жадова 

(біля будинку № 20, корп. 1)»  

21. 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)»  

22. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3304  

«Про надання Фьодоровій А.О. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Короленка (біля 

будинку № 40)»  

23. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3305  

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Короленка  

(біля будинку 40)»  

24. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3456  

«Про надання Шелюженко О.О. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка 

(навпроти будинку № 13, корп. 2)»  

25. Про погодження проєкту рішення міської ради № 2961  

«Про надання Марковському К.М. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Вокзальній (біля 

будинку № 16, корп. 2)»  

26. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3478  

«Про надання Журилу І.С. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по просп. Перемоги  

(біля будинку № 18)»  

27. 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)»  

28. Питання «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 будинку 17)» 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 № 3515  

«Про надання Білостоцькій А.П. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Арсенія 

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

30. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3031  

«Про передачу Негруц Г.Г. безоплатно у власність земельної ділянки  

по вул. Михайлівській (біля будинку № 41)»  

31. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3437  

«Про передачу Крепак Л.М. безоплатно у власність земельної ділянки  

по бульвару Студентському (біля будинку № 7)»  

32. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3396  

«Про передачу Загуменній А.О. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Гоголя (біля будинку № 78)»  

33. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3202  

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

по площі Дружби народів, 3-ж»  

34. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3230  

«Про передачу у власність земельних ділянок громадянам в ТА «Дружба» 

(Мамзенко, 5 пунктів) 

35. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3140  

«Про передачу Загородній М.І. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Яновського (біля будинку № 153-а)»  

36. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3446  

«Про передачу Хлевіцькому І.В. безоплатно у власність земельної ділянки 

по пров. Фортечному (біля будинку № 21-а)»  

37. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3436  

«Про передачу Содоль Д.В. безоплатно у власність земельної ділянки на 

перехресті вулиць Андріївської та Биковської»  

38. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3455  

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

по вул. Пацаєва (біля земельної ділянки з кадастровим номером  

№ 3510100000:37:316:0155)»  

39. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3479  

«Про передачу Савчуку Ю.М. безоплатно у власність земельної ділянки  

по вул. Комарова (біля будинку № 15)»  

 

Поділ (затвердження) 

40. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3245  

«Про затвердження ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» технічної документації 

із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Куроп’ятникова, 2»  
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Зміна цільового призначення 

41. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3323  

«Про зміну Дем’янчуку О.В. цільового призначення земельної ділянки  

по пров. Експериментальному» (з «для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд» на «для розміщення 

та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості»)  

42. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3324  

«Про зміну Дем’янчуку О.В. цільового призначення земельної ділянки  

по пров. Експериментальному» (з «для індивідуального садівництва»  

на «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості») 

43. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3246  

«Про зміну Мхитаряну М.Г. цільового призначення земельної ділянки  

по пров. Водяному» (з «для індивідуального садівництва»  

на «для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд»)  
 

Оренда (поновлення) 

44. Питання «Про погодження проєкту рішення міської ради № 3311 

«Про поновлення ПП «ЧЕРЕМШИНА-ЛЮКС» договору оренди земельної 

ділянки по пров. Цеховому, 3-а»  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 

45. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3356  

«Про поновлення ТДВ фірмі «МЕБЛІ» договору оренди земельної ділянки 

по вул. Яновського» (для розміщення літнього майданчика)  

46. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3460  

«Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по місту 

Кропивницькому» (звернення ТОВ «Альянс-Трейдінг» - для розміщення 

виробничої бази, ПрАТ «Ліки Кіровоградщини»- для розміщення 

аптеки) 

 

Оренда (дозволи) 

47. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3461 

(доопрацьований) «Про надання ПП «Чайка Транс» дозволу  

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

в оренду по вул. Леваневського, 2-б» (для розміщення виробничої бази)  
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48. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3462  

«Про надання Ковальовій С.А. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки  

по вул. Степняка Кравчинського, 33-г» (для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі)  

49. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3444  

«Про надання Огір А.Г. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення в оренду земельної ділянки по вул. Яновського, 80-а» 

(для будівництва та обслуговування будівель торгівлі)  

 

Продаж  

50. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3443  

«Про продаж ПП «НВЦ» земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення по вул. Андрія Матвієнка, 2-а» (для розміщення 

гуртожитку)  

Припинення (оренда)  

51. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3480  

«Про припинення ТОВ «ЄТК» права користування земельною ділянкою  

по вул. В’ячеслава Чорновола (тягова підстанція № 2)» 

 

Внесення змін 

52. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3247  

«Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 

24.04.2018 № 1623» («Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам») 

53. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3200 

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

Кропивницького від 27.11.2018 № 2046» («Про надання Босонченко Н.А. 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Херсонській, 54») 

54. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3481 

(доопрацьований) «Про внесення змін до рішення міської ради міста 

Кропивницького від 26.04.2019 № 1673» («Про затвердження  

ТОВ «Міськпобудсервіс» технічної документації із землеустрою щодо 

поділу та об’єднання земельних ділянок по вул. Преображенській, 88-б») 

Постійне користування (дозволи) 

55. Про погодження проєкту рішення міської ради № 2989  

«Про надання ТОВ «Українсько-Польський ліцей імені Кароля 

Шимановського» дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по 

площі Дружби народів, 8» (для будівництва та обслуговування будівель 

закладів освіти)  
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56. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3468  

«Про надання Кропивницькому Апеляційному суду дозволу  

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Верхній Пермській, 2» (для будівництва і обслуговування 

паркінгів та автостоянок)  

57. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3381  

«Про надання ПІДПРИЄМСТВУ «КІРОВОГРАДСЬКА ГУРТОВО-

РОЗДРІБНА АСОЦІАЦІЯ – ОБЄДНАННЯ «ОБЛКООПГОСПТОРГ» 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки по вул. Кільцевій, 63» (для розміщення 

адміністративно-складських приміщень) 

 

Додаткове питання 

58. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3544  

«Про передачу Ярошенку Ю.М. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Комарова (біля буд. № 19)» 

 

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 12.11.2019  

№ 19-1379 (49 пунктів) управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради 
 

ВИСТУПИЛИ: 
 

 О.Вовенко вніс пропозиції: 

 1). Не включати до проєкту порядку денного комісії пункти 18, 36 

листа від 12.11.2019 № 19-1379 (49 пунктів) управління земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища міської ради, 

а саме: 

 «п.18. Проєкт рішення міської ради № 3499 Про надання  

Лебедченко А.Д. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

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

*** 

«36. Проєкт рішення міської ради № 3356 Про поновлення ТДВ фірмі 

«МЕБЛІ» договору оренди земельної ділянки по вул. Яновського  

(для розміщення літнього майданчика)». 
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 2) Включити до проєкту порядку денного комісії наступні питання, 

а саме: 

про погодження проєкту рішення міської ради № 3519  

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельних ділянок та передачі їх в оренду по вул. Генерала 

Родимцева»; 

про погодження проєкту рішення міської ради № 3522 «Про надання 

Драгомирецькому Є.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Верхньовеселому (напроти будинків 

№ 30-а, 32-а)»; 

про погодження проєкту рішення міської ради № 3521 «Про передачу 

Котіковій Н.А. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Дворцовій 

(у дворі будинку № 31)»; 

про погодження проєкту рішення міської ради № 3523 «Про передачу 

Тараненко Т.А. у власність земельної ділянки по вул. Волкова  

(біля тролейбусного парку)»; 

про погодження проєкту рішення міської ради № 3544 «Про передачу 

Ярошенку Ю.М. безоплатно у власність земельної ділянки  

по вул. Комарова (біля буд. № 19)». 
 

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 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

міської ради від 12.11.2019 № 19-1379 (49 пунктів). 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

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 18, 36 листа від 12.11.2019 

№ 19-1379 (49 пунктів) управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, а саме: 

 «п.18. Проєкт рішення міської ради № 3499 «Про надання 

Лебедченко А.Д. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

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

*** 
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«п.36. Проєкт рішення міської ради № 3356 «Про поновлення  

ТДВ фірмі «МЕБЛІ» договору оренди земельної ділянки  

по вул. Яновського (для розміщення літнього майданчика)». 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

3). 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 погодження проєкту рішення міської ради № 3519  

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу  

та об’єднання земельних ділянок та передачі їх в оренду по вул. Генерала 

Родимцева»; 

про погодження проєкту рішення міської ради № 3522 «Про надання 

Драгомирецькому Є.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Верхньовеселому (напроти будинків 

№ 30-а, 32-а)»; 

про погодження проєкту рішення міської ради № 3521 «Про передачу 

Котіковій Н.А. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Дворцовій 

(у дворі будинку № 31)»; 

про погодження проєкту рішення міської ради № 3523 «Про передачу 

Тараненко Т.А. у власність земельної ділянки по вул. Волкова  

(біля тролейбусного парку)»; 

про погодження проєкту рішення міської ради № 3544 «Про передачу 

Ярошенку Ю.М. безоплатно у власність земельної ділянки  

по вул. Комарова (біля буд. № 19)». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

4). Затвердити порядок денний засідання постійної комісії Міської 

ради міста Кропивницького з питань архітектури, будівництва, реклами, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища в цілому зі змінами та доповненнями. 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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1. СЛУХАЛИ: 

 

Т.Савченко, яка представила проєкт рішення міської ради № 3391 

(доопрацьований) «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 присутні члени комісії, О.Вергун 

та Д.Татарко. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Взяти до відома проєкт рішення міської ради № 3391 

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

Кропивницького від 12 липня 2018 року № 1765 «Про затвердження 

Програми розвитку та збереження зелених насаджень у місті 

Кропивницькому на 2018-2021 роки». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

2. СЛУХАЛИ: 

 

С.Білоконя, який представив проєкт рішення міської ради № 3424 

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

Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2276 «Про затвердження 

Програми капітального будівництва, реконструкції та капітального 

ремонту об´єктів комунального господарства і соціально-культурного 

призначення міста Кропивницького на 2019 – 2021 роки» та пояснив його 

основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Взяти до відома проєкт рішення міської ради № 3424 

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

Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2276 «Про затвердження 

Програми капітального будівництва, реконструкції та капітального 

ремонту об´єктів комунального господарства і соціально-культурного 



13 

 

призначення міста Кропивницького на 2019 – 2021 роки». 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

3. СЛУХАЛИ: 

 

І.Мартинову, яка представила проєкт рішення міської ради № 3458 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 29 січня 2014 року № 2774 

«Про затвердження Програми створення та розвитку містобудівного 

кадастру у складі управління містобудування та архітектури 

Кіровоградської міської ради на 2014-2019 роки» та пояснила його основні 

положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Взяти до відома проєкт рішення міської ради № 3458 «Про внесення 

змін до рішення міської ради від 29 січня 2014 року № 2774  

«Про затвердження Програми створення та розвитку містобудівного 

кадастру у складі управління містобудування та архітектури 

Кіровоградської міської ради на 2014-2019 роки». 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

4. 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 аукціон» 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі) та пояснив його 

основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3426 «Про затвердження 

земельної ділянки по вул. Євгена Тельнова (біля магазину «Мініма»), 

право оренди на яку набувається на аукціон» для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5, 

«утримались» - 1, 

Рішення прийнято. 
 

5. СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3459 

«Про надання ПрАТ «Паляниця» дозволу на передачу в суборенду 

земельної ділянки на розі вулиць Авіаційної та Павла Сніцара» та пояснив 

його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3459 «Про надання ПрАТ 

«Паляниця» дозволу на передачу в суборенду земельної ділянки на розі 

вулиць Авіаційної та Павла Сніцара». 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

6. СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3519 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельних ділянок та передачі їх в оренду по вул. Генерала 

Родимцева» та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3519 «Про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 

земельних ділянок та передачі їх в оренду по вул. Генерала Родимцева». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5, 

«утримались» - 1, 

Рішення прийнято. 
 

7. СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3522 

«Про надання Драгомирецькому Є.В. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по пров. Верхньовеселому (напроти будинків № 30-а, 32-а)» та пояснив 

його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Відкласти розгляд проєкту рішення міської ради № 3522  

«Про надання Драгомирецькому Є.В. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по пров. Верхньовеселому (напроти будинків № 30-а, 32-а)». 

 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради надати на комісію 

висновок управління містобудування та архітектури міської ради щодо 

відповідності заявленої у зверненні Драгомирецького Є.В. ситуації 

містобудівної документації, нормативно-правовим актам. 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

8. СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3521 

«Про передачу Котіковій Н.А. безоплатно у власність земельної ділянки  

по вул. Дворцовій (у дворі будинку № 31)» та пояснив його основні 

положення. 
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 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3521 «Про передачу 

Котіковій Н.А. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Дворцовій 

(у дворі будинку № 31)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

9. СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3523 

«Про передачу Тараненко Т.А. у власність земельної ділянки по вул. 

Волкова (біля тролейбусного парку)» та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Відкласти розгляд проєкту рішення міської ради № 3523 «Про 

передачу Тараненко Т.А. у власність земельної ділянки по вул. Волкова 

(біля тролейбусного парку)». 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

10. СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3392 

«Про надання Костенку С.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по пров. Гулака-Артемовського (біля 

земельної ділянки з кадастровим № 3510100000:43:396:0063)» та пояснив 

його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Відкласти розгляд проєкту рішення міської ради № 3392  

«Про надання Костенку С.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 
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щодо відведення земельної ділянки по пров. Гулака-Артемовського  

(біля земельної ділянки з кадастровим № 3510100000:43:396:0063)». 

 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради запросити на комісію 

заявника Костенко С.В.  
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

11. СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3435 

«Про передачу у спільну часткову власність земельних ділянок 

громадянам» (6 пунктів, 4 ділянки)  та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3435 «Про передачу  

у спільну часткову власність земельних ділянок громадянам» (6 пунктів,  

4 ділянки). 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

12. СЛУХАЛИ: 

 

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

«Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок учасникам АТО» 

(5 пунктів, 3 ділянки) та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3351 «Про передачу 

безоплатно у власність земельних ділянок учасникам АТО» (5 пунктів,  

3 ділянки).  

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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13. СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3445 

«Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам»  

(29 пунктів, 27 ділянок) та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3445 «Про передачу 

безоплатно у власність земельних ділянок громадянам» (29 пунктів,  

27 ділянок). 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

14. СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3143 

«Про надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам в садових товариствах  

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

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Відкласти розгляд проєкту рішення міської ради № 3143  

«Про надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам в садових товариствах  

(7 пунктів, 6 ділянок). 

 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради запросити на комісію 

голів садових товариств, зазначених у проєкті рішення міської ради  

№ 3143 «Про надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок громадянам в садових товариствах  

(7 пунктів, 6 ділянок). 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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15. 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: 

 

Погодити проєкт 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, 

«утримались» - 1, 

Рішення прийнято. 
 

16. 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: 

 

Погодити проєкт 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» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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17. СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3107 

«Про надання Маньковському І.С. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Солдатському 

(біля будинку № 4)» та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3107 «Про надання 

Маньковському І.С. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Солдатському (біля будинку № 4)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

18.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який ознайомив із заявою Центрально українського 

Державного педагогічного університету імені Винниченка щодо земельної 

ділянки по проїзду Підлісному. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища міської ради підготувати та надати на розгляд 

комісії відповідний проєкт рішення міської ради згідно заяви Центрально 

українського Державного педагогічного університету імені Винниченка 

щодо земельної ділянки по проїзду Підлісному. 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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19.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3451 

«Про передачу Марковій В.О. безоплатно у власність земельної ділянки по 

пров. Аджамському (біля будинку № 17/95)» та пояснив його основні 

положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3451 «Про передачу 

Марковій В.О. безоплатно у власність земельної ділянки  

по пров. Аджамському (біля будинку № 17/95)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5,  

«утримались» -1, 

Рішення прийнято. 

 

*** 
 

Розгляд питань даного порядку денного  

за порядковими номерами 20 - 58 перенесено на наступне засідання 

постійної комісії міської ради з питань архітектури, будівництва,  

реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища 
 

*** 

 

 

 

 

Голова комісії      Олександр ШАМАРДІН 

 

 

 

Секретар комісії        Вадим ДРИГА 


