
 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

ПРОТОКОЛ  № 135  

засідання постійної комісії з питань архітектури,  

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища 
 

29 січня 2020 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.Вовенко – начальник управління земельних 

відносин та охорони навколишнього 

природного середовища Міської ради міста 

Кропивницького, 

 
 

 І.Мартинова – т.в.о. начальника управління 

містобудування та архітектури Міської ради 

міста Кропивницького,  

 

В.Пидорич - заступник начальника управління - 

начальник відділу земельних відносин 

управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища Міської 

ради міста Кропивницького, 
 

О.Каратєєва – начальник відділу 

землекористування управління земельних 

відносин та охорони навколишнього 

природного середовища Міської ради міста 

Кропивницького, 
 

Присутні: В.Тасенко – голова садового товариства «Дар»; 

О.Царенко – щодо земельної ділянки  

по вул. Родниковій (напроти МРЕО). 
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Порядок денний 

 

Питання за порядковими номерами 1-69 та 72-108 доповідає начальник 

управління земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища Міської ради міста Кропивницького Вовенко Олег Анатолійович 

 

 Приватний сектор (дозволи, учасники АТО) 

1. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3582 «Про надання 

Маруденку С.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по тупику Рибальському»  

2. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3645 «Про надання 

Шутці В.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по пров. Великовисківському (біля будинку № 12)»  

3. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3619 «Про надання 

Макаренку Д.І. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки біля вул. Родникової»  

4. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3620 «Про надання 

Савичу Є.Р. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по пров. Азовському»   

5. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3714 «Про надання 

Дахну О.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки (між земельними ділянками № 3510100000:02:009:0215  

та № 3510100000:02:009:0204)»  

6. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3693 «Про надання 

Шульзі Р.О. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по пров. Верхньовеселому (навпроти будинку № 34-а)»  

7. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3716 «Про надання 

Нікітіну Є.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по пров. Уральському»  

Приватний сектор (передача учасники АТО) 

8. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3708 «Про передачу 

Яременку А.В. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Балтійській  

(в районі будинку № 25)»  

Приватний сектор (передача) 

9. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3476 «Про передачу 

Кумпан Л.С. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Вербицького, 37»  

10. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3704  

«Про передачу у власність земельних ділянок громадянам» (Філю, 46 пунктів)  

11. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3524  

«Про передачу у спільну сумісну власність земельних ділянок громадянам» 

(Новохатько, 24 пункти) 

12. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3697  

«Про передачу безоплатно у власність земельної ділянки  

по вул. Врубеля, 22, 24» (Дерев’янку, 4 пункти)  
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Приватний сектор (дозволи) 

13. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3474  

«Про надання Колєчкіну О.С. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по пров. Братиславському 2-му, 38»  

14. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3526  

«Про надання Мерко Я.Р. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Якуба Коласа (через 28 м від земельної 

ділянки з кадастровим № 3510100000:48:413:0033 по вул. Якуба Коласа, 25)»  

15. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3610  

«Про надання Гончаровій Н.Г. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по пров. Алтайському» (знято під час 

формування порядку денного даного засідання постійної комісії) 

16. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3720  

«Про надання Огаджаняну Е.Ю. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Леоніда Куценка, 3-а» (знято під 

час формування порядку денного даного засідання постійної комісії) 

17. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3719  

«Про надання Митрофановій І.О. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Гоголя (біля будинку № 57)» (знято 

під час формування порядку денного даного засідання постійної комісії) 

Індивідуальне садівництво (дозволи) 

18. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3486 

(доопрацьований) «Про надання Носовському В.І. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по вул. Гідросилівській (біля будинку № 6)»  

19. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3603  

«Про надання Лодатко Л.Ю. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Сугокліївській, 61»  

20. Про погодження проєкту рішення міської ради б/н «Про надання 

Безверхій С.О. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Тульській (біля будинку № 20/8)»  

Індивідуальне садівництво (передача) 

21. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3557  

«Про передачу у власність земельних ділянок громадянам в садових 

товариствах» (Тасенку, 24 пункти)  

22. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3649  

«Про передачу Овдію І.О. безоплатно у власність земельної ділянки  

по вул. Глинки, 60/20»  

23. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3733  

«Про передачу Балану П.К. безоплатно у власність земельної ділянки  

по вул. Василя Стуса, 12»  

 

 
 

 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/26364-pr_rish_3733_02-01-2020.pdf
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Інвентаризація (дозвіл) 

24. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3570  

«Про надання ТОВ «Ласка-Кіровоград» дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земель по вул. Руслана 

Слободянюка, 215» (для розміщення виробничої бази)  

Викуп (дозволи) 

25. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3660  

«Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки по вул. Генерала Родимцева, 106» (для будівництва і обслуговування 

виробничої бази)  

Зміна цільового (дозвіл) 

26. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3571  

«Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки шляхом зміни цільового призначення  

по вул. Байкальській, 124-а» (з «для розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та 

теплової енергії» на «для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, 

установ і організацій»)  

Зміна цільового (затвердження) 

27. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3565  

«Про затвердження Драчу О.А. проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки шляхом зміни цільового призначення  

по вул. Коцюбинського, 34/17»  

Власність (передача) 

28. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3538  

«Про передачу Обслуговуючому кооперативу «Житлово-будівельний 

кооператив Авіатор» безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Героїв 

України, 12» (для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку)  

Аукціони (затвердження) 

29. Про погодження проєкту рішення міської ради № 2282  

«Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по 

вулиці вул. Єгорова (біля житлового будинку № 57), та включення до Переліку 

земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом»   

30. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3816  

«Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення на 

перехресті вулиць Хабаровської та Кримської на конкурентних засадах 

(земельних торгах)»  
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31. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3564  

«Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

Аджамській та включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть 

на земельні торги окремим лотом» (для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості)  

32. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3369  

«Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах)  

по вул. Лінія 5-а (біля зупинки громадського транспорту), та включення  

до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим 

лотом» (для розміщення торгівельного павільйону)  

33. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3370  

«Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах)  

по вул. Генерала Родимцева та включення до Переліку земельної ділянки, яку 

виставлятимуть на земельні торги окремим лотом» (для розміщення розумної 

зупинки)   

34. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3371  

«Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

Генерала Родимцева, 2 (зупинка «Білгородська») та включення до Переліку 

земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом»  

(для розміщення об’єкту торгівлі)  

35. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3786  

«Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах)  

по вул. Волкова (біля будинку № 24-в) та включення до Переліку земельної 

ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом»  

(для будівництва та обслуговування будівель торгівлі)  

36. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3871  

«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах)  

по вул. Родниковій (напроти МРЕО) та включення до Переліку земельної 

ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом»  

Оренда (передача) 

37. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3568  

«Про передачу Табаловій В.В в оренду земельної ділянки по вул. Великій 

Перспективній, 76/80» (для будівництва та обслуговування будівель торгівлі)  

38. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3563  

«Про передачу Алієвій С.Є. в оренду земельної ділянки по вул. Василя  

Нікітіна, 17-г» (для будівництва та обслуговування будівель торгівлі)   
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39. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3655  

«Про передачу Баркар С.Б. в оренду земельної ділянки по вул. Генерала 

Жадова, 24-ж» (для розміщення аптеки)  

40. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3676  

«Про передачу ПрАТ «Кіровоградобленерго» в оренду земельної ділянки  

по вул. Паризької комуни, 41» (для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової 

енергії)  

41. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3677  

«Про передачу ТОВ «Кіровоградське АТП 1101» в оренду земельної ділянки по 

вул. Автолюбителів, 14» (для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості)  

42. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3659  

«Про затвердження ПАТ «Укртелеком» технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  

(на місцевості) по вул. Генерала Родимцева, 102 та передача її в оренду»  

(для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій)  

43. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3780  

«Про передачу Моленді Н.А. в оренду земельної ділянки  

по вул. Вокзальній, 39-л» (для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі)   

44. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3779  

«Про передачу Моленді Н.А. в оренду земельної ділянки  

по вул. Вокзальній, 39-к» (для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі)  

Оренда (дозволи) 

45. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3441 

(доопрацьований) «Про надання ТОВ «КСП-ГРУП» дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду по вул. 

Аджамській (біля земельної ділянки з кадастровим  

№ 3522580900:02:000:8102)» (0,3278 га) (для обслуговування об’єктів 

транспортної інфраструктури (крім об’єктів дорожнього сервісу)  

46. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3442 

(доопрацьований) «Про надання ТОВ «КСП-ГРУП» дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду по вул. 

Аджамській (біля земельної ділянки з кадастровим  

№ 3522580900:02:000:8102)» (0,8456 га) (для обслуговування об’єктів 

транспортної інфраструктури (крім об’єктів дорожнього сервісу)  

47. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3574 

(доопрацьований) «Про надання Ковальовій С.А. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду  

по пров. Павла Бута, 3-к» (для розміщення торговельного кіоска)  
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48. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3573  

«Про надання Туренку М.І. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду по вул. Лавандовій, 27-а»  

(для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного 

транспорту та дорожнього господарства)   

49. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3784  

«Про надання Куцовій Л.С. дозволу на виготовлення технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  

в натурі (на місцевості) для оформлення права оренди по вул. Великій 

Перспективній, 11-б» (для розміщення магазину)  

Оренда (поновлення) 

50. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3608  

«Про поновлення ФОП Вдовиченку С.В. договору оренди земельної ділянки по 

вул. Архангельській (біля АТС)» (для розміщення пункту вторинної 

сировини)  

51. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3605  

«Про поновлення ТОВ «Алєкс Трейд» договору оренди землі  

по вул. Покровській, 50 (навпроти входу до гуртожитку)» (для розміщення 

торговельного павільйону)  

52. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3569 

(доопрацьований) «Про поновлення ТОВ «Астра-Універсал» договору оренди 

землі по вул. Соборна, 22-б» (для розміщення торговельно-побутово-

розважального комплексу)  

53. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3609  

«Про поновлення ФОП Ляхову В.Ю. договору оренди земельної ділянки  

по вул. Преображенській (біля будинку «Дім побуту»)» (для розміщення 

торговельного кіоска)   

54. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3787  

«Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по місту 

Кропивницькому» (ФОП Олексієнко Т.А. під розширення виробничої бази, 

ФОП Болотнов В.Е. – для розміщення кафе та автомийки, 5 пунктів)  

55. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3782  

«Про поновлення ТОВ «Міськпобутсервіс» договору оренди землі  

по вул. Урожайній (біля будинку № 24)» (для розміщення насосної станції)   

56. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3815  

«Про поновлення Акімову Є.Г. договору оренди землі по вул. Космонавта 

Попова, 9, корп. 1» (під розміщення магазину-офісу)  

Оренда (припинення) 

57. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3657  

«Про припинення Ніколаєнку А.А. права користування земельною ділянкою по 

вул. В’ячеслава Чорновола, 4» (для будівництва житлового комплексу та 

адміністративно-побутових приміщень)  
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58. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3783  

«Про припинення ПрАТ «Кіровоградобленерго» права користування земельною 

ділянкою по вул. Кропивницького»   

Оренда (заміна сторони в договорі) 

59. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3678 

(доопрацьований) «Про заміну сторони в договорі оренди землі  

по пров. Училищному, 2» (для розміщення магазину-офісу)  

Суборенда (дозволи) 

60. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3562  

«Про надання дозволу на передачу в суборенду земельної ділянки  

по вул. Габдрахманова, 3» (для розміщення автошколи)  

Постійне користування (дозволи) 

61. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3668  

«Про надання ВАТ «Кіровоградгаз» дозволів на розроблення проєктів 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок  

по місту Кропивницькому» (39 пунктів, для розміщення ГРП)  

62. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3085  

«Про надання ТОВ «Медтехсервіс» дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки по вул. Індустріальній, 62» (для розміщення майстерні  

по технічному обслуговуванню та ремонту медичного устаткування)  

63. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3711 

(доопрацьований) «Про надання Кіровоградському обласному 

спеціалізованому ремонтно-будівельному підприємству протипожежних робіт 

ДПТ України дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земель по вул. Фісановича, 6» (для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

будівельних організацій та підприємств)  

64. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3473  

«Про надання Комунальному закладу «Кіровоградський обласний 

онкологічний диспансер» дозволу на розроблення технічної документації  

із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Ялтинській, 1»  

(для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та 

соціальної допомоги)  

65. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3470  

«Про надання Помісній Церкві Євангельських християн-баптистів  

м. Кропивницького дозволу на розроблення технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  

по вул. Вознесенській, 67/57» (для розміщення молитовного будинку)  
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66. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3532  

«Про надання Кропивницькій міській державній лікарні ветеринарної 

медицини дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по вул. Мінській, 151»  

(для розміщення адміністративних приміщень)   

67. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3622  

«Про надання Кропивницькому апеляційному суду дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки по вул. Великій Пермській, 2» (для розміщення 

апеляційного суду)  

68. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3469 

(доопрацьований) «Про надання ТОВ «МАГАЗИН № 10 «ВЕРБА» дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки по вул. Бобринецький шлях, 50»  

(для будівництва та обслуговування будівель торгівлі)  

69. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3583  

«Про надання Кіровоградській автомобільній школі дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки 

по вул. Короленка, 68» (для розміщення автодрому)   

Загальні питання 

70. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3841  

«Про внесення змін до рішення міської ради від 29 липня 2014 року № 3263 

«Про структуру, загальну чисельність та штати апарату Міської ради міста 

Кропивницького та її виконавчого комітету, виконавчих органів Міської ради 

міста Кропивницького» (зі змінами)» 

Доповідає: 

 

І.Мартинова – т.в.о. начальника 

управління містобудування та 

архітектури Міської ради міста 

Кропивницького 

71. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3761  

«Про розроблення детального плану території в районі вулиць Ялинкової та 

Десятинної в м. Кропивницькому» 

Доповідає: 

 

І.Мартинова – т.в.о. начальника 

управління містобудування та 

архітектури Міської ради міста 

Кропивницького 

72. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3584  

«Про надання Квартирно-експлуатаційному відділу міста Кропивницького 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Леваневського, 2-к»  
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73. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3712  

«Про надання приватній фірмі «Марсель» дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Тургенєва, 65» 

74. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3788  

«Про надання АТ КБ «ПРИВАТБАНК» дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування по 

вул. Короленка, 60» (для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій)  

75. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3789  

«Про надання АТ КБ «ПРИВАТБАНК» дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування  

по просп. Промисловому, 23-б» (для розміщення та експлуатації будівель і 

споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій)   

Постійне користування (передача) 

76. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3673  

«Про передачу Комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 2 м. Кропивницького Міської ради міста 

Кропивницького» у постійне користування земельної ділянки по вул. Руслана 

Слободянюка, 136» (для будівництва та обслуговування будівель закладів 

охорони здоров’я та соціальної допомоги)   

77. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3674  

«Про передачу Комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 2 м. Кропивницького Міської ради міста 

Кропивницького» у постійне користування земельної ділянки  

по вул. Казанській, 12-а» (для будівництва та обслуговування будівель 

закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги)  

78. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3709  

«Про передачу Релігійній громаді парафії Української православної церкви 

Київського патріархату у постійне користування земельної ділянки  

по вул. Лінія 5-а» (для будівництва і обслуговування культових та інших 

будівель)  

79. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3537 

(доопрацьований) «Про передачу Кіровоградській обласній організації 

інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів 

України» у постійне користування земельної ділянки по вул. Шевченка, 3»  

(для благоустрою з подальшим обладнанням місця для відпочинку)  

80. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3536 

(доопрацьований) «Про передачу Кіровоградській обласній організації 

інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів 

України» у постійне користування земельної ділянки по вул. Шевченка, 3»  

(для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних 

організацій)  
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Гаражі (дозвола) 

81. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3123  

«Про надання Плохотнюк А.Ю. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Віктора Чміленка (біля буд. № 105)» 

82. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3124  

«Про надання Плохотнюк В.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Віктора Чміленка (біля буд. № 105)»  

83. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3122  

«Про надання Мартиненко Н.А. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Віктора Чміленка (біля буд. № 105)»  

84. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3235  

«Про надання Грозану М.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по пров. Експериментальному (біля 

будинку № 1)»  

85. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3234  

«Про надання Станкевичу В.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по пров. Експериментальному (біля 

будинку № 1)»  

86. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3233  

«Про надання Ковалю О.І. дозволу на розроблення проєкту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки по пров. Експериментальному  

(біля будинку № 1)»  

87. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3633  

«Про надання Літовцевій Т.А. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Пацаєва (біля будинку № 4)» 

88. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3736  

«Про надання Грачу А.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

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

89. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3456  

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

щодо відведення земельної ділянки по вул. Юрія Коваленко  

(навпроти будинку № 13, корп. 2)»  

90. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3613  

«Про надання Гудзь Т.П. дозволу на розроблення проєкту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки по вул. Героїв України  

(біля будинку № 22, корп. 1)»  

91. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3614  

«Про надання Лебедєвій О.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Героїв України  

(біля будинку № 22, корп. 1)»  

92. 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)»  
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93. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3240  

«Про надання Павлову Є.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки по вул. Героїв України  

(біля будинку № 14, корп. 1)»  

94. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3300  

«Про надання Баришу Д.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки по вул. Героїв України  

(біля будинку № 14, корп. 1)»  

Гаражі (передача) 

95. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3534  

«Про передачу Миценку В.П. безоплатно у власність земельної ділянки  

по вул. Героїв України (біля будинку № 22-б)» (знято під час формування 

порядку денного комісії 29.01.2020 протокол № 135) 

96. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3632  

«Про передачу Коротич Г.О. безоплатно у власність земельної ділянки  

по вул. Шульгиних» 

97. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3706  

«Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок по пров. Фортечному 

(біля будинку № 21-а)» (Хромей, 7 пунктів)  

98. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3612  

«Про передачу Соколовському Ю.І. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Космонавта Попова (біля будинку № 26, к. 3)»  

99. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3707  

«Про передачу Пшедромирському І.В. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Кропивницького (біля будинку № 8)»  

100. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3722  

«Про передачу Кадацькій Т.А. безоплатно у власність земельної ділянки  

по площі Дружби Народів (біля будинку № 3)»  

101. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3729  

«Про передачу Басегян А.Г. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. 

Дворцовій (у дворі будинку № 16/7)»  

102. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3723  

«Про передачу Бірюковій Г.І. безоплатно у власність земельної ділянки по 

просп. Перемоги (біля будинку № 6)»  

103. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3687  

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

по вул. Генерала Жадова (навпроти будинку № 28, корп. 5)» 

Відмови 

104. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3724  

«Про відмову у наданні дозволів на відведення земельних ділянок» 

(Березовському, 10 пунктів) 

 

 

 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/26137-3687-20191211.pdf
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Внесення змін 

105. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3672  

«Про внесення змін до рішення міської ради від 07.12.2011 № 1069»  

(«Про надання управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозволів на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» 

106. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3472  

«Про внесення змін до рішення міської ради від 24.04.2012 № 1658»  

(«Про надання ОСББ «Семіраміда 2007» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Комарова, 27/21» 

107. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3663  

«Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького  

від 08.10.2019 № 2957» («Про поновлення договорів оренди земельних ділянок 

по місту Кропивницькому»)  

108. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3781  

«Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького  

від 19.11.2019 № 3037» («Про надання Цвілюку С.В. дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

в оренду по вул. Вокзальній, 31-л») 

 

СЛУХАЛИ: 
  

 О.Шамардіна, голову комісії, щодо формування проєкту 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 21.01.2020 

№ 75 (106 пунктів) управління земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища міської ради та переліку питань, зареєстрованих  

в управлінні апарату міської ради для розгляду на даній комісії. 
 

ВИСТУПИЛИ: 
 

 О.Вовенко вніс пропозиції: 

 1). Не включати до проєкту порядку денного пункти 15, 16, 17 та 93 

листа від 21.01.2020 № 75 (106 пунктів) управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради, а саме: 

 15. проєкт рішення міської ради № 3610 «Про надання Гончаровій Н.Г. 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по пров. Алтайському»;  

16. проєкт рішення міської ради № 3720 «Про надання Огаджаняну Е.Ю. 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Леоніда Куценка, 3-а»; 

17. проєкт рішення міської ради № 3719 «Про надання Митрофановій І.О. 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Гоголя (біля будинку № 57)»; 
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93. проєкт рішення міської ради № 3534 «Про передачу Миценку В.П. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Героїв України (біля будинку 

№ 22-б)». 

 2) Включити до проєкту порядку денного комісії наступні питання,  

а саме: 

Приватний сектор (дозволи, учасники АТО) 

проєкт рішення міської ради № 3822 «Про надання Хорольцю В.М. дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по вул. Ялинковій (біля земельної ділянки з кадастровим  

№ 3510100000:06:047:0243)»;  

проєкт рішення міської ради № 3818 «Про надання Булашенку Р.В. дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по вул. Ялинковій (біля земельної ділянки з кадастровим  

№ 3510100000:06:047:0243)»;  

проєкт рішення міської ради № 3844 «Про надання Тимців І.Б. дозволу  

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по вул. Бесарабській, 28»; 

проєкт рішення міської ради № 3845 «Про надання Тимців Н.В. дозволу  

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по вул. Бесарабській, 26»;  

Гаражі (дозвола) 

проєкт рішення міської ради № 3302 «Про надання Негретову О.М. 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Генерала Жадова (біля буд. № 28, корп. 5)»;  

проєкт рішення міської ради № 3847 «Про надання Артюху О.С. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по вул. Соборній (біля будинку № 14)»;  

проєкт рішення міської ради № 3848 «Про надання Чернову С.М. дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по вул. Шевченка (у дворі будинку № 26)»;  

Гаражі (передача) 

проєкт рішення міської ради № 3857 «Про передачу Майстренку В.О. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Академіка Тамма  

(біля будинку № 2)»;  

проєкт рішення міської ради № 3856 «Про передачу Майстренку М.І. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Академіка Тамма  

(біля будинку № 2)»;  

Оренда (дозволи) 

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» (для розміщення виробничо-технічної бази по 

обслуговуванню автомобілів з обладнанням автозаправної станції). 
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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  

за виключенням пункту 30 відповідно до листа управління земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища міської ради від 21.01.2020 

№ 75 (106 пунктів). 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 2). Включати до проєкту порядку денного засідання постійної комісії 

міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища пункт 

30 листа від 21.01.2020 № 75 (106 пунктів) управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради, а саме: 

 30. Проєкт рішення міської ради № 3816 Про продаж земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення на перехресті вулиць Хабаровської та 

Кримської на конкурентних засадах (земельних торгах). 

ВИСТУПИЛИ: 

 О.Шамардіна, який повідомив, що відповідно до статей 1, 9, 14 Закону 

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

у голосуванні щодо включення до проєкту порядку денного даного засідання 

постійної комісії проєкту рішення міської ради № 3816 «Про продаж земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення на перехресті вулиць 

Хабаровської та Кримської на конкурентних засадах (земельних торгах)» 

(повідомлення від 29.01.2020 додається). 

Результати голосування: 

«за» – 4, 

«не голосували» - 1, 

Рішення прийнято. 

 

 

3). 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 15, 16, 17 та 93 листа від 21.01.2020 № 75 (106 пунктів) 

управління земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища міської ради, а саме: 

 15. проєкт рішення міської ради № 3610 «Про надання Гончаровій Н.Г. 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по пров. Алтайському»;  

16. проєкт рішення міської ради № 3720 «Про надання Огаджаняну Е.Ю. 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
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ділянки по вул. Леоніда Куценка, 3-а»; 

17. проєкт рішення міської ради № 3719 «Про надання Митрофановій І.О. 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Гоголя (біля будинку № 57)»; 

93. проєкт рішення міської ради № 3534 «Про передачу Миценку В.П. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Героїв України (біля будинку 

№ 22-б)». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

4). 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: 

Приватний сектор (дозволи, учасники АТО) 

проєкт рішення міської ради № 3822 «Про надання Хорольцю В.М. дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по вул. Ялинковій (біля земельної ділянки з кадастровим  

№ 3510100000:06:047:0243)»;  

проєкт рішення міської ради № 3818 «Про надання Булашенку Р.В. дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Ялинковій (біля земельної ділянки з кадастровим  

№ 3510100000:06:047:0243)»;  

проєкт рішення міської ради № 3844 «Про надання Тимців І.Б. дозволу  

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по вул. Бесарабській, 28»; 

проєкт рішення міської ради № 3845 «Про надання Тимців Н.В. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 

Бесарабській, 26»;  

Гаражі (дозвола) 

проєкт рішення міської ради № 3302 «Про надання Негретову О.М. 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Генерала Жадова (біля буд. № 28, корп. 5)»;  

проєкт рішення міської ради № 3847 «Про надання Артюху О.С. дозволу  

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по вул. Соборній (біля будинку № 14)»;  

проєкт рішення міської ради № 3848 «Про надання Чернову С.М. дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по вул. Шевченка (у дворі будинку № 26)»;  

Гаражі (передача) 

проєкт рішення міської ради № 3857 «Про передачу Майстренку В.О. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Академіка Тамма  

(біля будинку № 2)»;  
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проєкт рішення міської ради № 3856 «Про передачу Майстренку М.І. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Академіка Тамма  

(біля будинку № 2)»;  

Оренда (дозволи) 

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» (для розміщення виробничо-технічної бази по 

обслуговуванню автомобілів з обладнанням автозаправної станції).  

Результати голосування: 

«за» – 2, 

«утримались» - 3 

Рішення не прийнято. 

 

5). 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 відповідно листа від 21.01.2020 № 75 (106 пунктів) управління 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища міської 

ради та переліку питань, зареєстрованих в управлінні апарату міської ради для 

розгляду на даній комісії. 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

*** 

 А.Ларін долучився до засідання комісії. 

*** 

 

1. СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3582  

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

щодо відведення земельної ділянки по тупику Рибальському» та пояснив його 

основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Відкласти розгляд проєкту рішення міської ради № 3582 «Про надання 

Маруденку С.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по тупику Рибальському». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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2. СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3645  

«Про надання Шутці В.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Великовисківському  

(біля будинку № 12)» та пояснив його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3645 «Про надання Шутці В.В. 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по пров. Великовисківському (біля будинку № 12)». 

Результати голосування: 

«за» – 5, 

«утримались» - 1, 

Рішення прийнято. 
 

3. СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3619  

«Про надання Макаренку Д.І. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки біля вул. Родникової» та пояснив його 

основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3619 «Про надання  

Макаренку Д.І. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки біля вул. Родникової». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

4. СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3620  

«Про надання Савичу Є.Р. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Азовському» та пояснив його основні 

положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3620 «Про надання Савичу Є.Р. 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по пров. Азовському». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

5. СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3714  
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«Про надання Дахну О.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки (між земельними ділянками  

№ 3510100000:02:009:0215 та № 3510100000:02:009:0204)» та пояснив його 

основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища міської ради підготувати проєкт рішення про відмову  

у наданні Дахну О.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки (між земельними ділянками  

№ 3510100000:02:009:0215 та № 3510100000:02:009:0204) та ініціювати щодо 

включення зазначеного питання до проєкту порядку денного сесії міської ради. 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

6. СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3693  

«Про надання Шульзі Р.О. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Верхньовеселому (навпроти  

будинку № 34-а)» та пояснив його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3693 «Про надання Шульзі Р.О. 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по пров. Верхньовеселому (навпроти будинку № 34-а)». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

7. СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3716  

«Про надання Нікітіну Є.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по пров. Уральському» та пояснив його 

основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3716 «Про надання  

Нікітіну Є.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по пров. Уральському». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 



20 

 

8. СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3708 

«Про передачу Яременку А.В. безоплатно у власність земельної ділянки  

по вул. Балтійській (в районі будинку № 25)» та пояснив його основні 

положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3708 «Про передачу  

Яременку А.В. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Балтійській  

(в районі будинку № 25)». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

9. СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3476  

«Про передачу Кумпан Л.С. безоплатно у власність земельної ділянки  

по вул. Вербицького, 37» та пояснив його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3476 «Про передачу Кумпан Л.С. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Вербицького, 37». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

10. СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3704  

«Про передачу у власність земельних ділянок громадянам» (Філю, 46 пунктів) 

та пояснив його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3704 «Про передачу у власність 

земельних ділянок громадянам» (Філю, 46 пунктів). 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

11. СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3524  

«Про передачу у спільну сумісну власність земельних ділянок громадянам» 

(Новохатько, 24 пункти) та пояснив його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3524 «Про передачу у спільну 

сумісну власність земельних ділянок громадянам» (Новохатько, 24 пункти). 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

12. СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3697  

«Про передачу безоплатно у власність земельної ділянки  

по вул. Врубеля, 22, 24» (Дерев’янку, 4 пункти) та пояснив його основні 

положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3697 «Про передачу безоплатно 

у власність земельної ділянки по вул. Врубеля, 22, 24» (Дерев’янку, 4 пункти). 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

13. СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3474  

«Про надання Колєчкіну О.С. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по пров. Братиславському 2-му, 38»  

та пояснив його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Відкласти розгляд проєкту рішення міської ради № 3474 «Про надання 

Колєчкіну О.С. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по пров. Братиславському 2-му, 38». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

14. СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3526  

«Про надання Мерко Я.Р. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Якуба Коласа (через 28 м від земельної 

ділянки з кадастровим № 3510100000:48:413:0033 по вул. Якуба Коласа, 25)»  

та пояснив його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3526 «Про надання Мерко Я.Р. 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
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ділянки по вул. Якуба Коласа (через 28 м від земельної ділянки з кадастровим 

№ 3510100000:48:413:0033 по вул. Якуба Коласа, 25)». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

15. СЛУХАЛИ: 

 Питання «Про погодження проєкту рішення міської ради № 3610  

«Про надання Гончаровій Н.Г. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по пров. Алтайському» 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 
 

16. СЛУХАЛИ: 

Питання «Про погодження проєкту рішення міської ради № 3720  

«Про надання Огаджаняну Е.Ю. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Леоніда Куценка, 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. 
 

17. СЛУХАЛИ: 

Питання «Про погодження проєкту рішення міської ради № 3719  

«Про надання Митрофановій І.О. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Гоголя (біля будинку № 57)» 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. 
 

18.  СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3486 

(доопрацьований) «Про надання Носовському В.І. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по вул. Гідросилівській (біля будинку № 6)» та пояснив його основні 

положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Відкласти розгляд проєкту рішення міської ради № 3486 

(доопрацьований) «Про надання Носовському В.І. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по вул. Гідросилівській (біля будинку № 6)». 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища міської ради надати на комісію письмові згоди 

суміжних власників земельної ділянки, які межують із зазначеною у проєкті 
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рішення міської ради по вул. Гідросилівській (біля будинку № 6). 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

19.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3603  

«Про надання Лодатко Л.Ю. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Сугокліївській, 61» та пояснив його 

основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3603 «Про надання  

Лодатко Л.Ю. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Сугокліївській, 61». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

20.  СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради б/н  

«Про надання Безверхій С.О. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Тульській (біля будинку № 20/8)»  

та пояснив його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради б/н «Про надання Безверхій С.О. 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Тульській (біля будинку № 20/8)». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

21.  СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3557  

«Про передачу у власність земельних ділянок громадянам в садових 

товариствах» (Тасенку, 24 пункти) та пояснив його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3557 «Про передачу у власність 

земельних ділянок громадянам в садових товариствах» (Тасенку, 24 пункти). 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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22.  СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3649  

«Про передачу Овдію І.О. безоплатно у власність земельної ділянки  

по вул. Глинки, 60/20» та пояснив його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3649 «Про передачу Овдію І.О. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Глинки, 60/20». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

23. СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3733  

«Про передачу Балану П.К. безоплатно у власність земельної ділянки  

по вул. Василя Стуса, 12» та пояснив його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3733 «Про передачу Балану П.К. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Василя Стуса, 12». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

24.  СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3570  

«Про надання ТОВ «Ласка-Кіровоград» дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земель по вул. Руслана 

Слободянюка, 215» (для розміщення виробничої бази) та пояснив його основні 

положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3570 «Про надання ТОВ  

«Ласка-Кіровоград» дозволу на розроблення технічної документації  

із землеустрою щодо інвентаризації земель по вул. Руслана Слободянюка, 215» 

(для розміщення виробничої бази). 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

25.  СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3660  

«Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки по вул. Генерала Родимцева, 106» (для будівництва і обслуговування 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/26364-pr_rish_3733_02-01-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/26364-pr_rish_3733_02-01-2020.pdf


25 

 

виробничої бази) та пояснив його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3660 «Про надання дозволу  

на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Генерала 

Родимцева, 106» (для будівництва і обслуговування виробничої бази). 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

26.  СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3571  

«Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового призначення  

по вул. Байкальській, 124-а» (з «для розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та 

теплової енергії» на «для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, 

установ і організацій») та пояснив його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3571 «Про надання дозволу  

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

шляхом зміни цільового призначення по вул. Байкальській, 124-а»  

(з «для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель  

і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії» на  

«для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель  

і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій»). 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

27.  СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3565  

«Про затвердження Драчу О.А. проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки шляхом зміни цільового призначення  

по вул. Коцюбинського, 34/17» та пояснив його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3565 «Про затвердження  

Драчу О.А. проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом 

зміни цільового призначення по вул. Коцюбинського, 34/17». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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28.  СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3538  

«Про передачу Обслуговуючому кооперативу «Житлово-будівельний 

кооператив Авіатор» безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Героїв 

України, 12» (для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку) та пояснив його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3538 «Про передачу 

Обслуговуючому кооперативу «Житлово-будівельний кооператив Авіатор» 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Героїв України, 12»  

(для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку). 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

29.  СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 2282  

«Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах)  

по вулиці вул. Єгорова (біля житлового будинку № 57), та включення  

до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим 

лотом» та пояснив його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 2282 «Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди  

на конкурентних засадах (земельних торгах) по вулиці вул. Єгорова  

(біля житлового будинку № 57), та включення до Переліку земельної ділянки, 

яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

30.  СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3816  

«Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення  

на перехресті вулиць Хабаровської та Кримської на конкурентних засадах 

(земельних торгах)» та пояснив його основні положення. 

ВИСТУПИЛИ: 

 О.Шамардіна, який повідомив, що відповідно до статей 1, 9, 14 Закону 

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

у голосуванні щодо прийняття рішення стосовно проєкту рішення міської ради 

№ 3816 «Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення 



27 

 

на перехресті вулиць Хабаровської та Кримської на конкурентних засадах 

(земельних торгах)». 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3816 «Про продаж земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення на перехресті вулиць 

Хабаровської та Кримської на конкурентних засадах (земельних торгах)». 

Результати голосування: 

«за» – 5, 

«не голосували» - 1, 

Рішення прийнято. 
 

31.  СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3564  

«Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах)  

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

виставлятимуть на земельні торги окремим лотом» (для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості)  

та пояснив його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3564 «Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди  

на конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Аджамській та включення 

до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим 

лотом» (для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості). 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

32.  СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3369  

«Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах)  

по вул. Лінія 5-а (біля зупинки громадського транспорту), та включення  

до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим 

лотом» (для розміщення торгівельного павільйону та пояснив його основні 

положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3369 «Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди  

на конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Лінія 5-а (біля зупинки 

громадського транспорту), та включення до Переліку земельної ділянки, яку 

виставлятимуть на земельні торги окремим лотом» (для розміщення 

торгівельного павільйону). 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

33.  СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3370  

«Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах)  

по вул. Генерала Родимцева та включення до Переліку земельної ділянки,  

яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом» (для розміщення 

розумної зупинки) та пояснив його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3370 «Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди  

на конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Генерала Родимцева  

та включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні 

торги окремим лотом» (для розміщення розумної зупинки). 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

34.  СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3371  

«Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах)  

по вул. Генерала Родимцева, 2 (зупинка «Білгородська») та включення  

до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим 

лотом» (для розміщення об’єкту торгівлі) та пояснив його основні 

положення. 
 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3371 «Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 
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конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Генерала Родимцева, 2 

(зупинка «Білгородська») та включення до Переліку земельної ділянки,  

яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом» (для розміщення 

об’єкту торгівлі). 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

35.  СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3786  

«Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах)  

по вул. Волкова (біля будинку № 24-в) та включення до Переліку земельної 

ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом»  

(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 № 3786 «Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди  

на конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Волкова  

(біля будинку № 24-в) та включення до Переліку земельної ділянки, яку 

виставлятимуть на земельні торги окремим лотом» (для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі). 

Результати голосування: 

«за» – 5; 

«утримались» - 1. 

Рішення прийнято. 
 

36.  СЛУХАЛИ: 
 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3871  

«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах)  

по вул. Родниковій (напроти МРЕО) та включення до Переліку земельної 

ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом» та пояснив 

його основні положення. 

ВИСТУПИЛИ: 

 О.Царенко відповів на запитання присутніх. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3871 «Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Родниковій (напроти МРЕО) 

та включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні 
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торги окремим лотом». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

37.  СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3568  

«Про передачу Табаловій В.В в оренду земельної ділянки по вул. Великій 

Перспективній, 76/80» (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 № 3568 «Про передачу  

Табаловій В.В в оренду земельної ділянки по вул. Великій  

Перспективній, 76/80» (для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі). 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

*** 

 Ю.Гребенчук залишив засідання комісії. 

*** 

 

38.  СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3563  

«Про передачу Алієвій С.Є. в оренду земельної ділянки по вул. Василя  

Нікітіна, 17-г» (для будівництва та обслуговування будівель торгівлі)  

та пояснив його основні положення. 

ВИСТУПИЛИ: 

 С.Капітонов запропонував додатково вивчити питання та відкласти 

розгляд зазначеного проєкту рішення міської ради. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Відкласти розгляд проєкту рішення міської ради № 3563 «Про передачу 

Алієвій С.Є. в оренду земельної ділянки по вул. Василя Нікітіна, 17-г»  

(для будівництва та обслуговування будівель торгівлі). 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

39.  СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3655  

«Про передачу Баркар С.Б. в оренду земельної ділянки по вул. Генерала 

Жадова, 24-ж» (для розміщення аптеки) та пояснив його основні положення. 
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В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3655 «Про передачу Баркар С.Б. 

в оренду земельної ділянки по вул. Генерала Жадова, 24-ж» (для розміщення 

аптеки). 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

40.  СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3676  

«Про передачу ПрАТ «Кіровоградобленерго» в оренду земельної ділянки  

по вул. Паризької комуни, 41» (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 № 3676 «Про передачу  

ПрАТ «Кіровоградобленерго» в оренду земельної ділянки по вул. Паризької 

комуни, 41» (для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії). 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

41.  СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3677  

«Про передачу ТОВ «Кіровоградське АТП 1101» в оренду земельної ділянки по 

вул. Автолюбителів, 14» (для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості) та пояснив його основні 

положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради№ 3677 «Про передачу  

ТОВ «Кіровоградське АТП 1101» в оренду земельної ділянки  

по вул. Автолюбителів, 14» (для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості). 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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42.  СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3659  

«Про затвердження ПАТ «Укртелеком» технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  

(на місцевості) по вул. Генерала Родимцева, 102 та передача її в оренду»  

(для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій) та 

пояснив його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3659 «Про затвердження  

ПАТ «Укртелеком» технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Генерала 

Родимцева, 102 та передача її в оренду» (для розміщення та експлуатації 

об'єктів і споруд телекомунікацій). 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

*** 

 Ю.Гребенчук долучився до роботи комісії. 

*** 

 

43.  СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3780  

«Про передачу Моленді Н.А. в оренду земельної ділянки по вул. Вокзальній, 

39-л» (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 № 3780 «Про передачу  

Моленді Н.А. в оренду земельної ділянки по вул. Вокзальній, 39-л»  

(для будівництва та обслуговування будівель торгівлі). 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

44.  СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3779  

«Про передачу Моленді Н.А. в оренду земельної ділянки  

по вул. Вокзальній, 39-к» (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 № 3779 «Про передачу  

Моленді Н.А. в оренду земельної ділянки по вул. Вокзальній, 39-к»  

(для будівництва та обслуговування будівель торгівлі). 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

45.  СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3441 

(доопрацьований) «Про надання ТОВ «КСП-ГРУП» дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду  

по вул. Аджамській (біля земельної ділянки з кадастровим  

№ 3522580900:02:000:8102)» (0,3278 га) (для обслуговування об’єктів 

транспортної інфраструктури (крім об’єктів дорожнього сервісу)  

та пояснив його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3441 (доопрацьований)  

«Про надання ТОВ «КСП-ГРУП» дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду по вул. Аджамській  

(біля земельної ділянки з кадастровим № 3522580900:02:000:8102)» (0,3278 га) 

(для обслуговування об’єктів транспортної інфраструктури (крім об’єктів 

дорожнього сервісу). 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

46.  СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3442 

(доопрацьований) «Про надання ТОВ «КСП-ГРУП» дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду по вул. 

Аджамській (біля земельної ділянки з кадастровим  

№ 3522580900:02:000:8102)» (0,8456 га) (для обслуговування об’єктів 

транспортної інфраструктури (крім об’єктів дорожнього сервісу)  

та пояснив його основні положення. 
 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3442 (доопрацьований)  

«Про надання ТОВ «КСП-ГРУП» дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду по вул. Аджамській  

(біля земельної ділянки з кадастровим № 3522580900:02:000:8102)» (0,8456 га) 
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(для обслуговування об’єктів транспортної інфраструктури (крім об’єктів 

дорожнього сервісу). 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

47.  СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3574 

(доопрацьований) «Про надання Ковальовій С.А. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду  

по пров. Павла Бута, 3-к» (для розміщення торговельного кіоска) та пояснив 

його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3574 (доопрацьований)  

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

щодо відведення земельної ділянки в оренду по пров. Павла Бута, 3-к»  

(для розміщення торговельного кіоска). 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

48.  СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3573  

«Про надання Туренку М.І. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду по вул. Лавандовій, 27-а»  

(для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного 

транспорту та дорожнього господарства) та пояснив його основні 

положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3573 «Про надання Туренку М.І. 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду по вул. Лавандовій, 27-а» (для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства). 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

49.  СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3784  

«Про надання Куцовій Л.С. дозволу на виготовлення технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  

в натурі (на місцевості) для оформлення права оренди  

по вул. Великій Перспективній, 11-б» (для розміщення магазину) та пояснив 
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його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3784 «Про надання Куцовій Л.С. 

дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

для оформлення права оренди по вул. Великій Перспективній, 11-б»  

(для розміщення магазину). 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

50.  СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3608  

«Про поновлення ФОП Вдовиченку С.В. договору оренди земельної ділянки  

по вул. Архангельській (біля АТС)» (для розміщення пункту вторинної 

сировини) та пояснив його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3608 «Про поновлення  

ФОП Вдовиченку С.В. договору оренди земельної ділянки  

по вул. Архангельській (біля АТС)» (для розміщення пункту вторинної 

сировини). 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

51.  СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3605  

«Про поновлення ТОВ «Алєкс Трейд» договору оренди землі  

по вул. Покровській, 50 (навпроти входу до гуртожитку)» (для розміщення 

торговельного павільйону) та пояснив його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3605 «Про поновлення  

ТОВ «Алєкс Трейд» договору оренди землі по вул. Покровській, 50 (навпроти 

входу до гуртожитку)» (для розміщення торговельного павільйону). 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

52.  СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3569 

(доопрацьований) «Про поновлення ТОВ «Астра-Універсал» договору оренди 

землі по вул. Соборна, 22-б» (для розміщення торговельно-побутово-
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розважального комплексу) та пояснив його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3569 (доопрацьований)  

«Про поновлення ТОВ «Астра-Універсал» договору оренди землі  

по вул. Соборна, 22-б» (для розміщення торговельно-побутово-

розважального комплексу). 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

53.  СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3609  

«Про поновлення ФОП Ляхову В.Ю. договору оренди земельної ділянки  

по вул. Преображенській (біля будинку «Дім побуту»)» (для розміщення 

торговельного кіоска) та пояснив його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3609 «Про поновлення  

ФОП Ляхову В.Ю. договору оренди земельної ділянки  

по вул. Преображенській (біля будинку «Дім побуту»)» (для розміщення 

торговельного кіоска). 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

54.  СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3787  

«Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по місту 

Кропивницькому» (ФОП Олексієнко Т.А. під розширення виробничої бази, 

ФОП Болотнов В.Е. – для розміщення кафе та автомийки, 5 пунктів)  

та пояснив його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3787 «Про поновлення договорів 

оренди земельних ділянок по місту Кропивницькому» (ФОП Олексієнко Т.А. 

під розширення виробничої бази, ФОП Болотнов В.Е. – для розміщення 

кафе та автомийки, 5 пунктів). 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

55.  СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3782  

«Про поновлення ТОВ «Міськпобутсервіс» договору оренди землі  
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по вул. Урожайній (біля будинку № 24)» (для розміщення насосної станції) та 

пояснив його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3782 «Про поновлення  

ТОВ «Міськпобутсервіс» договору оренди землі по вул. Урожайній  

(біля будинку № 24)» (для розміщення насосної станції). 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

56.  СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3815  

«Про поновлення Акімову Є.Г. договору оренди землі по вул. Космонавта 

Попова, 9, корп. 1» (під розміщення магазину-офісу) та пояснив його основні 

положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3815 «Про поновлення  

Акімову Є.Г. договору оренди землі по вул. Космонавта Попова, 9, корп. 1»  

(під розміщення магазину-офісу). 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

57.  СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3657  

«Про припинення Ніколаєнку А.А. права користування земельною ділянкою  

по вул. В’ячеслава Чорновола, 4» (для будівництва житлового комплексу  

та адміністративно-побутових приміщень) та пояснив його основні 

положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 О.Шамардін запропонував відкласти розгляд зазначеного проєкту рішення 

міської ради та запросити на комісію заявника. 
 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Відкласти розгляд проєкту рішення міської ради № 3657  

«Про припинення Ніколаєнку А.А. права користування земельною ділянкою  

по вул. В’ячеслава Чорновола, 4» (для будівництва житлового комплексу та 

адміністративно-побутових приміщень). 
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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. В’ячеслава Чорновола, 4. 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

58.  СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3783  

«Про припинення ПрАТ «Кіровоградобленерго» права користування земельною 

ділянкою по вул. Кропивницького» та пояснив його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3783 «Про припинення  

ПрАТ «Кіровоградобленерго» права користування земельною ділянкою  

по вул. Кропивницького». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

*** 

 А.Ларін залишив засідання комісії. 

*** 

 

59.  СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3678 

(доопрацьований) «Про заміну сторони в договорі оренди землі  

по пров. Училищному, 2» (для розміщення магазину-офісу) та пояснив його 

основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3678 (доопрацьований)  

«Про заміну сторони в договорі оренди землі по пров. Училищному, 2»  

(для розміщення магазину-офісу). 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

60. СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3562  

«Про надання дозволу на передачу в суборенду земельної ділянки  

по вул. Габдрахманова, 3» (для розміщення автошколи) та пояснив його 

основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3562 «Про надання дозволу  

на передачу в суборенду земельної ділянки по вул. Габдрахманова, 3»  

(для розміщення автошколи). 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

61. СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3668  

«Про надання ВАТ «Кіровоградгаз» дозволів на розроблення проєктів 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок  

по місту Кропивницькому» (39 пунктів, для розміщення ГРП) та пояснив його 

основні положення. 
 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3668 «Про надання  

ВАТ «Кіровоградгаз» дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок по місту Кропивницькому» 

(39 пунктів, для розміщення ГРП). 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

62.  СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3085  

«Про надання ТОВ «Медтехсервіс» дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки по вул. Індустріальній, 62» (для розміщення майстерні  

по технічному обслуговуванню та ремонту медичного устаткування)  

та пояснив його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3085 «Про надання  

ТОВ «Медтехсервіс» дозволу на розроблення технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  

по вул. Індустріальній, 62» (для розміщення майстерні по технічному 

обслуговуванню та ремонту медичного устаткування). 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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63.  СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3711 

(доопрацьований) «Про надання Кіровоградському обласному 

спеціалізованому ремонтно-будівельному підприємству протипожежних робіт 

ДПТ України дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земель по вул. Фісановича, 6» (для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

будівельних організацій та підприємств) та пояснив його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3711 (доопрацьований) «Про 

надання Кіровоградському обласному спеціалізованому ремонтно-

будівельному підприємству протипожежних робіт ДПТ України дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 

по вул. Фісановича, 6» (для розміщення та експлуатації основних, підсобних 

і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств). 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

64.  СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3473  

«Про надання Комунальному закладу «Кіровоградський обласний 

онкологічний диспансер» дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Ялтинській, 1»  

(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. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3473 «Про надання 

Комунальному закладу «Кіровоградський обласний онкологічний диспансер» 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки по вул. Ялтинській, 1» (для будівництва та обслуговування 

будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги). 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

65.  СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3470  

«Про надання Помісній Церкві Євангельських християн-баптистів  

м. Кропивницького дозволу на розроблення технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  

по вул. Вознесенській, 67/57» (для розміщення молитовного будинку)  
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та пояснив його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3470 «Про надання Помісній 

Церкві Євангельських християн-баптистів м. Кропивницького дозволу  

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки по вул. Вознесенській, 67/57»  

(для розміщення молитовного будинку). 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

66.  СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3532  

«Про надання Кропивницькій міській державній лікарні ветеринарної 

медицини дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по вул. Мінській, 151»  

(для розміщення адміністративних приміщень) та пояснив його основні 

положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Відкласти розгляд проєкту рішення міської ради № 3532 «Про надання 

Кропивницькій міській державній лікарні ветеринарної медицини дозволу  

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки по вул. Мінській, 151» (для розміщення 

адміністративних приміщень). 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища міської ради запросити на комісію керівника 

Кропивницької міської державної лікарні ветеринарної медицини щодо 

земельної ділянки по вул. Мінській, 151. 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

67.  СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3622  

«Про надання Кропивницькому апеляційному суду дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж земельної ділянки по вул. Великій Пермській, 2» (для розміщення 

апеляційного суду) та пояснив його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3622 «Про надання 

Кропивницькому апеляційному суду дозволу на розроблення технічної 
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документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки по вул. Великій Пермській, 2» (для розміщення апеляційного суду). 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

68.  СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3469 

(доопрацьований) «Про надання ТОВ «МАГАЗИН № 10 «ВЕРБА» дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки по вул. Бобринецький шлях, 50»  

(для будівництва та обслуговування будівель торгівлі) та пояснив його 

основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Відмовити у наданні ТОВ «МАГАЗИН № 10 «ВЕРБА» дозволу  

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки по вул. Бобринецький шлях, 50. 

 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища міської ради запропонувати заявникам щодо земельної 

ділянки по вул. Бобринецький шлях, 50 звернутися до міської ради стосовно 

оформлення оренди. 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

69.  СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3583  

«Про надання Кіровоградській автомобільній школі дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки 

по вул. Короленка, 68» (для розміщення автодрому) та пояснив його основні 

положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Відкласти розгляд проєкту рішення міської ради № 3583 «Про надання 

Кіровоградській автомобільній школі дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки  

по вул. Короленка, 68» (для розміщення автодрому). 

Результати голосування: 

«за» – 4, 

«утримались» - 1, 

Рішення прийнято. 
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70.  СЛУХАЛИ: 

І.Мартинова, яка представила проєкт рішення міської ради № 3841  

«Про внесення змін до рішення міської ради від 29 липня 2014 року № 3263 

«Про структуру, загальну чисельність та штати апарату Міської ради міста 

Кропивницького та її виконавчого комітету, виконавчих органів Міської ради 

міста Кропивницького» (зі змінами)» та пояснила його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3841 «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 29 липня 2014 року № 3263 «Про структуру, загальну 

чисельність та штати апарату Міської ради міста Кропивницького та її 

виконавчого комітету, виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького» 

(зі змінами)». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

71.  СЛУХАЛИ: 

І.Мартинова, яка представила проєкт рішення міської ради № 3761  

«Про розроблення детального плану території в районі вулиць Ялинкової  

та Десятинної в м. Кропивницькому» та пояснила його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3761 «Про розроблення 

детального плану території в районі вулиць Ялинкової та Десятинної  

в м. Кропивницькому». 

Результати голосування: 

«за» – 4; 

«проти» - 1. 

Рішення прийнято. 

*** 

Розгляд питань даного порядку денного  

за порядковими номерами 72 - 108 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 


