
 

 

 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

ПРОТОКОЛ  № 136 

засідання постійної комісії з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища 

 

05 лютого 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.Жарова – 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, 
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Присутні: Л.Аліксійчук - представник  

Кропивницької міської державної лікарні 

ветеринарної медицини. 

 

Порядок денний 

 

 

Питання доповідає начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища Міської ради міста 

Кропивницького Вовенко Олег Анатолійович 

 

1. Про погодження проєкту рішення міської ради (повторно)  

№ 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. 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»  

3. 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» 

4. 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)  

5. 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) 

6. 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)   
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7. 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)  

8. 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)  

9. 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)  

10. 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)  

Гаражі (дозвола) 

11. 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)»     

12. 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)»  

13. 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)»  

14. 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)»  

15. 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)»  
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16. 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)»  

17. 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)»  

18. 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)»  

19. 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)»  

20. 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)»  

21. 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)»  

22. 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)»  

23. 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)»  

24. 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) 

25. 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 засідання постійної комісії від 29.01.2020) 

26. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3632  

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

по вул. Шульгиних»  
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27. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3706  

«Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок по пров. 

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

28. 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)»  

29. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3707  

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

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

30. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3722  

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

по площі Дружби Народів (біля будинку № 3)»  

31. 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)»  

32. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3723  

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

по просп. Перемоги (біля будинку № 6)»  

33. 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 

34. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3724  

«Про відмову у наданні дозволів на відведення земельних ділянок» 

(Березовському, 10 пунктів)   

Внесення змін 

35. 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»   

36. 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»)  

37. 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»)  

38. 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»)  
 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/26137-3687-20191211.pdf
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Приватний сектор (дозволи, учасники АТО) 

39. Про погодження проєкту 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)»  

40. Про погодження проєкту 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)»  

41. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3844  

«Про надання Тимців І.Б. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Бесарабській, 28»  

42. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3845  

«Про надання Тимців Н.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Бесарабській, 26»  

Приватний сектор (дозволи) 

43. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3905  

«Про надання Бабак Ю.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по пров. Сибірському напроти  

будинку № 1»  

Індивідуальне садівництво (передача) 

44. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3853  

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

по вул. Козацька (навпроти будинку № 49)»  

Гаражі (дозвола) 

45. Про погодження проєкту 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)»  

46. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3847  

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

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

47. Про погодження проєкту 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)»  

48. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3501  

«Про надання Зуєву В.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка  

(між будинками № 7 та № 9)» 

49. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3023  

«Про надання Яровому І.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка  

(у дворі будинку № 13, корп. 2)»   
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50. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3503  

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

щодо відведення земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка  

(біля будинку № 13, корп. 1)»   

51. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3500  

«Про надання Дудаковій Т.М. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка 

(між будинками № 7 та № 9)»  

52. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3502  

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

щодо відведення земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка  

(між будинками № 7 та № 9)»  

53. Про погодження проєкту рішення міської ради № 2988  

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Короленка  

(біля будинку № 38)»  

54. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3061  

«Про надання Вихристенку О.Л. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по Студентському 

бульвару (біля будинку № 10)»  

55. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3022  

«Про надання Петренку О.А. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Волкова  

(біля будинку № 7, корп. 1)»   

56. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3646  

«Про надання Стригачову В.В. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Архангельській 

(біля будинку № 46/91)»   

57. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3554  

«Про надання Іванову Р.С. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Волкова (біля будинку  

№ 9 корп. 2)»   

Гаражі (передача) 

58. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3857  

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

по вул. Академіка Тамма (біля будинку № 2)»  

59. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3856  

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

по вул. Академіка Тамма (біля будинку № 2)»  

60. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3851  

«Про передачу Сєрікову В.В. безоплатно у власність земельної ділянки  

по вул. Арсенія Тарковського (біля будинку № 16, корп. 2)»  
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61. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3802  

«Про передачу Сипливцю О.С. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Кропивницького (біля будинку № 8)»  

Оренда (дозволи)  

62. Про погодження проєкту рішення міської ради № 2652  

«Про надання ПАТ «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ» дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по 

вул. Руслана Слободянюка, 205» (для розміщення виробничо-технічної 

бази по обслуговуванню автомобілів з обладнанням автозаправної 

станції)  

Оренда (поновлення) 

63. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3213  

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

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

Кропивницького автовокзалу № 1)  

Оренда (передача)  

64. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3877  

«Про передачу Буковшину В.М. в оренду земельної ділянки по вул. 

Смоленській, 2» (для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості) 

65. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3876   

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

по вул. Гоголя, 29-б» (для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови)  

66. 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)   

Оренда (дозволи) 

67. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3785  

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

щодо відведення земельної ділянки в оренду по вул. Євгена  

Чикаленка, 13» (для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови)  

68. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3481  

«Про надання Семененку В.І. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  

(шляхом викупу) по вул. Олексія Єгорова, 6» (для обслуговування 

житлової будівлі) 

Внесення змін 

69. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3899  

«Про внесення змін до рішень Міської ради міста Кропивницького» 

(аукціони, приведення у відповідність до нового законодавства щодо 

гарантійних внесків) 
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Оренда (поновлення) 

70. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3874  

«Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по місту 

Кропивницькому» (звернення Чередник Т.А. для будівництва та 

обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів 

громадського харчування, Рибальченко І.В. для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі) 

Аукціон (дозволи) 

71. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3420 

(доопрацьований) «Про затвердження земельної ділянки по вул. Садовій 

(біля будинку № 88-а), право оренди на яку набувається на аукціоні» 

(розміщення парковки для власного транспорту) 

72. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3872  

«Про затвердження земельної ділянки по просп. Перемоги, 12, право 

оренди на яку набувається на аукціоні» (для будівництва та 

обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної 

допомоги)  

Припинення договорів оренди землі 

73. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3875  

«Про припинення Костенко Ю.В. права користування земельною ділянкою 

по вул. Варшавській, 90-а та надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового 

призначення» (для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, вид 

використання – для розміщення станції технічного обслуговування та 

шиномонтажу) 

74. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3657  

«Про припинення Ніколаєнку А.А. права користування земельною 

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

обслуговування інших будівель громадської забудови (вид використання 

– для будівництва житлового комплексу та адміністративно-

побутових приміщень)  

Внесення змін 

75. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3873  

«Про внесення змін до договорів оренди землі по місту Кропивницькому» 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 О.Шамардіна, голову комісії, щодо продовження розгляду питань 

відповідно до порядку денного, затвердженого на засіданні постійної 

комісії міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища 29.01.2020 (протокол № 135)  
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ВИСТУПИЛИ: 
 

 О.Вовенко вніс пропозицію включити до проєкту порядку денного 

комісії питання відповідно до листа від 04.02.2020 № 137 (37 пунктів) 

управління земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища міської ради, а саме: 

1. Про погодження проєкту 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)»  

2. Про погодження проєкту 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)»  

3. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3844  

«Про надання Тимців І.Б. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Бесарабській, 28»  

4. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3845  

«Про надання Тимців Н.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Бесарабській, 26» 

Приватний сектор (дозволи) 

5. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3905  

«Про надання Бабак Ю.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по пров. Сибірському напроти будинку 

№ 1» 

Індивідуальне садівництво (передача) 

6. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3853  

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

по вул. Козацька (навпроти будинку № 49)» 

Гаражі (дозвола) 

7. Про погодження проєкту 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)»  

8. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3847  

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

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

9. Про погодження проєкту 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)»  

10. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3501  

«Про надання Зуєву В.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка  
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(між будинками № 7 та № 9)» 

11. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3023  

«Про надання Яровому І.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка (у дворі 

будинку № 13, корп. 2)»   

12. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3503  

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

щодо відведення земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка (біля  

будинку № 13, корп. 1)»   

13. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3500  

«Про надання Дудаковій Т.М. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка 

(між будинками № 7 та № 9)» 

14. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3502  

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

щодо відведення земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка  

(між будинками № 7 та № 9)» 

15. Про погодження проєкту рішення міської ради № 2988 «Про 

надання Рєдозубову А.С. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Короленка (біля  

будинку № 38)»  

16. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3061  

«Про надання Вихристенку О.Л. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по Студентському 

бульвару (біля будинку № 10)»  

17. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3022  

«Про надання Петренку О.А. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Волкова (біля 

будинку № 7, корп. 1)»   

18. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3646  

«Про надання Стригачову В.В. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Архангельській 

(біля будинку № 46/91)»   

19. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3554  

«Про надання Іванову Р.С. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Волкова (біля  

будинку № 9 корп. 2)»   

Гаражі (передача) 

20. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3857  

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

по вул. Академіка Тамма (біля будинку № 2)» 

21. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3856  

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

по вул. Академіка Тамма (біля будинку № 2)»  
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22. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3851  

«Про передачу Сєрікову В.В. безоплатно у власність земельної ділянки по 

вул. Арсенія Тарковського (біля будинку № 16, корп. 2)»  

23. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3802  

«Про передачу Сипливцю О.С. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Кропивницького (біля будинку № 8)» 

Оренда (дозволи)  

24. Про погодження проєкту рішення міської ради № 2652  

«Про надання ПАТ «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ» дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки  

по вул. Руслана Слободянюка, 205» (для розміщення виробничо-

технічної бази по обслуговуванню автомобілів з обладнанням 

автозаправної станції)  

Оренда (поновлення) 

25. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3213  

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

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

Кропивницького автовокзалу № 1)  

Оренда (передача)  

26. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3877  

«Про передачу Буковшину В.М. в оренду земельної ділянки  

по вул. Смоленській, 2» (для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості) 

27. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3876   

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

по вул. Гоголя, 29-б» (для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови) 

28. 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) 

Оренда (дозволи) 

29. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3785  

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

щодо відведення земельної ділянки в оренду по вул. Євгена  

Чикаленка, 13» (для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови)  

30. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3481  

«Про надання Семененку В.І. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (шляхом 

викупу) по вул. Олексія Єгорова, 6» (для обслуговування житлової 

будівлі) 
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Оренда (поновлення) 

31. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3874  

«Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по місту 

Кропивницькому» (звернення Чередник Т.А. для будівництва та 

обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів 

громадського харчування, Рибальченко І.В. для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі) 

Аукціон (дозволи) 

32. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3420 

(доопрацьовано) «Про затвердження земельної ділянки по вул. Садовій 

(біля будинку № 88-а), право оренди на яку набувається на аукціоні» 

(розміщення парковки для власного транспорту) 

33. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3872  

«Про затвердження земельної ділянки по просп. Перемоги, 12, право 

оренди на яку набувається на аукціоні» (для будівництва та 

обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної 

допомоги) 

Припинення договорів оренди землі 

34. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3875  

«Про припинення Костенко Ю.В. права користування земельною ділянкою 

по вул. Варшавській, 90-а та надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового 

призначення» (для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (вид 

використання – для розміщення станції технічного обслуговування та 

шиномонтажу) 

35. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3657  

«Про припинення Ніколаєнку А.А. права користування земельною 

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

та обслуговування інших будівель громадської забудови (вид 

використання – для будівництва житлового комплексу та 

адміністративно-побутових приміщень) 

Внесення змін 

36. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3873  

«Про внесення змін до договорів оренди землі по місту Кропивницькому»  

37. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3899  

«Про внесення змін до рішень Міської ради міста Кропивницького» 

(аукціони, приведення у відповідність до нового законодавства щодо 

гарантійних внесків) 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

1). Включити до проєкту порядку денного засідання постійної 

комісії Міської ради міста Кропивницького з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 



14 

 

навколишнього природного середовища питання відповідно до листа від 

04.02.2020 № 137 (37 пунктів) управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради.  

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

4). Затвердити порядок денний засідання постійної комісії Міської 

ради міста Кропивницького з питань архітектури, будівництва, реклами, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища в цілому з доповненнями. 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради (повторно) 

№ 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. 

ВИСТУПИЛИ: 

 Л.Аліксійчук відповіла на запитання комісії. 

В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити з доповненням пункту 1 проєкт рішення міської ради 

(повторно) № 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) наступним визначенням, а саме: «вид 

використання земельної ділянки – для розміщення приміщення 

Кропивницької міської державної лікарні ветеринарної медицини». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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2. СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт 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» та пояснив його основні положення. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт 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». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

3. СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3712 

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

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

пояснив його основні положення. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3712 «Про надання 

приватній фірмі «Марсель» дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

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

Результати голосування: 

«за» – 5; 

«утримались» - 1.  

Рішення прийнято. 
 

4. СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт 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 
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споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій) та 

пояснив його основні положення. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт 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). 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

5. СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт 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) та пояснив його основні положення. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт 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). 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

СЛУХАЛИ: 

 О.Шамардіна, який запропонував повернутися до розгляду 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 
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транспортних послуг та допоміжних операцій). 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Повернутися до розгляду 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). 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

Відкласти розгляд 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) та запросити заявника. 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт 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) та пояснив 

його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт 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). 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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7. СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт 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) та пояснив його 

основні положення. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт 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). 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

8. СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт 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) та пояснив його основні положення. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт 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). 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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9. СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт 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)  

та пояснив його основні положення. 

ВИСТУПИЛИ: 

 В.Бєлов та А.Ларін запропонували відкласти розгляд 

вищевикладеного 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 № 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). 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради запросити на комісію 

представника Кіровоградської обласної організації інвалідів 

Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» 

та надати візуалізацію. 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

10. СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт 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) та пояснив його основні положення. 

ВИСТУПИЛИ: 

 А.Ларін запропонували відкласти розгляд вищевикладеного проєкту 

рішення міської ради та запросити на комісію заявника. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

1. Відкласти розгляд 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). 

2.Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради запросити на комісію 

представника Кіровоградської обласної організації інвалідів 

Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» 

та надати візуалізацію. 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

11. СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт 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)» та пояснив його основні положення. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт 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)». 

Результати голосування: 

«за» – 5, 

«утримались» - 1. 

Рішення прийнято. 
 

12. СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт 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)» та пояснив його основні положення. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт 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)». 

Результати голосування: 

«за» – 5, 

«утримались» - 1. 

Рішення прийнято. 
 

13. СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт 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)» та пояснив його основні положення. 
 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт 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)». 

Результати голосування: 

«за» – 5, 

«утримались» - 1. 

Рішення прийнято. 
 

14. СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3235 

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

щодо відведення земельної ділянки по пров. Експериментальному  

(біля будинку № 1)» та пояснив його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради№ 3235 «Про надання  

Грозану М.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Експериментальному  

(біля будинку № 1)». 

Результати голосування: 

«за» – 5, 

«утримались» - 1. 

Рішення прийнято. 
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15. СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3234 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по пров. Експериментальному (біля будинку № 1)» та пояснив його 

основні положення. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3234 «Про надання 

Станкевичу В.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки по пров. Експериментальному (біля 

будинку № 1)». 

Результати голосування: 

«за» – 5, 

«утримались» - 1. 

Рішення прийнято. 
 

16. СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3233 

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

щодо відведення земельної ділянки по пров. Експериментальному (біля 

будинку № 1)» та пояснив його основні положення. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3233 «Про надання Ковалю 

О.І. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по пров. Експериментальному (біля будинку № 1)». 

Результати голосування: 

«за» – 5, 

«утримались» - 1. 

Рішення прийнято. 
 

17. СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3633 

«Про надання Літовцевій Т.А. дозволу на розроблення проєкту 
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землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Пацаєва  

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

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3633 «Про надання 

Літовцевій Т.А. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

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

Результати голосування: 

«за» – 5, 

«утримались» - 1. 

Рішення прийнято. 
 

18.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт 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)» та пояснив його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт 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)». 

Результати голосування: 

«за» – 4, 

«утримались» - 2. 

Рішення прийнято. 
 

СЛУХАЛИ: 

 О.Шамардіна, який запропонував повернутися до розгляду 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)». 

ВИРІШИЛИ: 

Повернутися до розгляду 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)». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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Відкласти розгляд 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)» та запросити заявника. 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

19.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт 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)» та пояснив його основні положення. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

З метою додаткового вивчення відкласти розгляд 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)». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

20.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт 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)» та пояснив його основні положення. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт 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)». 

Результати голосування: 

«за» – 4, 

«утримались» - 2. 

Рішення прийнято. 



25 

 

 

21.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт 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)» та пояснив його основні положення. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт 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)». 

Результати голосування: 

«за» – 4, 

«утримались» - 2. 

Рішення прийнято. 
 

22.  СЛУХАЛИ: 

 

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

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Вокзальній  

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

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3499 «Про надання 

Лебедченко А.Д. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

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

Результати голосування: 

«за» – 5, 

«утримались» - 1. 

Рішення прийнято. 
 

23. СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3240 

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

щодо відведення земельної ділянки по вул. Героїв України  
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(біля будинку № 14, корп. 1)» та пояснив його основні положення. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт 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)». 

Результати голосування: 

«за» – 5, 

«утримались» - 1. 

Рішення прийнято. 
 

24.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт 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)» та пояснив його основні положення. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт 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)». 

Результати голосування: 

«за» – 5, 

«утримались» - 1. 

Рішення прийнято. 
 

25.  СЛУХАЛИ: 

Питання «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 даного засідання постійної комісії міської ради з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища. 
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26.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3632 

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

по вул. Шульгиних» та пояснив його основні положення. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3632 «Про передачу 

Коротич Г.О. безоплатно у власність земельної ділянки  

по вул. Шульгиних». 

Результати голосування: 

«за» – 5, 

«утримались» - 1. 

Рішення прийнято. 
 

27.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3706 

«Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок  

по пров. Фортечному (біля будинку № 21-а)» (Хромей, 7 пунктів)  

та пояснив його основні положення. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3706 «Про передачу 

безоплатно у власність земельних ділянок по пров. Фортечному  

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

Результати голосування: 

«за» – 4, 

«утримались» - 2. 

Рішення прийнято. 
 

28.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3612 

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

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

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

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3612 «Про передачу 

Соколовському Ю.І. безоплатно у власність земельної ділянки  

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

Результати голосування: 

«за» – 5, 

«утримались» - 1. 

Рішення прийнято. 
 

29.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3707 

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

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

основні положення. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3707 «Про передачу 

Пшедромирському І.В. безоплатно у власність земельної ділянки  

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

Результати голосування: 

«за» – 5, 

«утримались» - 1. 

Рішення прийнято. 
 

30.  СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3722 

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

по площі Дружби Народів (біля будинку № 3)» та пояснив його основні 

положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3722 «Про передачу 

Кадацькій Т.А. безоплатно у власність земельної ділянки по площі Дружби 

Народів (біля будинку № 3)». 

Результати голосування: 

«за» – 4, 

«утримались» - 2. 

Рішення прийнято. 
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31.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3729 

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

по вул. Дворцовій (у дворі будинку № 16/7)» та пояснив його основні 

положення. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3729 «Про передачу  

Басегян А.Г. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Дворцовій 

(у дворі будинку № 16/7)». 

Результати голосування: 

«за» – 4, 

«утримались» - 2. 

Рішення прийнято. 
 

32.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3723 

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

по просп. Перемоги (біля будинку № 6)» та пояснив його основні 

положення. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3723 «Про передачу 

Бірюковій Г.І. безоплатно у власність земельної ділянки  

по просп. Перемоги (біля будинку № 6)». 

Результати голосування: 

«за» – 4, 

«утримались» - 2. 

Рішення прийнято. 
 

33.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3687 

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

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

його основні положення. 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/26137-3687-20191211.pdf
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В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3687 «Про передачу 

Медведєву О.В. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Генерала 

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

Результати голосування: 

«за» – 5, 

«утримались» - 1. 

Рішення прийнято. 
 

34.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3724 

«Про відмову у наданні дозволів на відведення земельних ділянок» 

(Березовському, 10 пунктів) та пояснив його основні положення. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3724 «Про відмову у 

наданні дозволів на відведення земельних ділянок» (Березовському,  

10 пунктів). 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

35.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт 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»   

та пояснив його основні положення. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт 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 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/26137-3687-20191211.pdf
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землеустрою щодо відведення земельних ділянок».   

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

36.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт 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»  

та пояснив його основні положення. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт 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». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

37.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт 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») та пояснив його основні положення. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт 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»). 

Результати голосування: 

«утримались» – 6 (одноголосно). 

Рішення не прийнято. 
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38.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт 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») та пояснив його основні положення. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт 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»). 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

39.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив 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)»  

та пояснив його основні положення. 

ВИСТУПИЛИ: 

 С.Капітонов запропонував відкласти розгляд вищевикладеного 

проєкту рішення міської ради. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Відкласти розгляд проєкту 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)». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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40.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив 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)» та пояснив 

його основні положення. 

ВИСТУПИЛИ: 

 С.Капітонов запропонував відкласти розгляд вищевикладеного 

проєкту рішення міської ради. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Відкласти розгляд проєкту 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)». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

41.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3844 

«Про надання Тимців І.Б. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Бесарабській, 28» та пояснив 

його основні положення. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3844 «Про надання  

Тимців І.Б. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Бесарабській, 28». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

42.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3845 

«Про надання Тимців Н.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Бесарабській, 26»  
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та пояснив його основні положення. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3845 «Про надання  

Тимців Н.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Бесарабській, 26». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

43.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3905 

«Про надання Бабак Ю.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по пров. Сибірському напроти  

будинку № 1»  та пояснив його основні положення. 

ВИСТУПИЛИ: 

 О.Шамардін запропонував відкласти розгляд вищевикладеного 

проєкту рішення міської ради та надати на комісію висновок управління 

містобудування та архітектури. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Відкласти розгляд проєкту рішення міської ради № 3905  

«Про надання Бабак Ю.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по пров. Сибірському напроти  

будинку № 1». 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради надати на комісію 

висновок управління містобудування та архітектури міської ради щодо 

відповідності заявленої у зверненні ситуації містобудівної документації, 

нормативно-правовим актам земельної ділянки по пров. Сибірському 

напроти будинку № 1. 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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44.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3853 

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

по вул. Козацька (навпроти будинку № 49)» та пояснив його основні 

положення. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3853 «Про передачу 

Родіонову О.В. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Козацька 

(навпроти будинку № 49)». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

45.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив 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)» та пояснив його основні положення. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити 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)». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

46.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив 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)» 

та пояснив його основні положення. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити 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)». 

Результати голосування: 

«за» – 5, 

«утримались» - 1. 

Рішення прийнято. 
 

47.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив 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)»  та пояснив його основні положення. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити 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)». 

Результати голосування: 

«за» – 5, 

«утримались» - 1. 

Рішення прийнято. 
 

48.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3501 

«Про надання Зуєву В.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка  

(між будинками № 7 та № 9)» та пояснив його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3501 «Про надання  

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

земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка (між будинками № 7 та № 9)». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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49.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3023 

«Про надання Яровому І.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка (у дворі 

будинку № 13, корп. 2)» та пояснив його основні положення. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Відкласти розгляд проєкту рішення міської ради № 3023  

«Про надання Яровому І.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка (у дворі 

будинку № 13, корп. 2)». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

50.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3503 

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

щодо відведення земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка (біля будинку 

№ 13, корп. 1)» та пояснив його основні положення. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3503 «Про надання  

Васці О.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка (біля будинку № 13, корп. 1)». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

51.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3500 

«Про надання Дудаковій Т.М. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка 

(між будинками № 7 та № 9)» та пояснив його основні положення. 
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В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Відкласти розгляд проєкту рішення міської ради № 3500  

«Про надання Дудаковій Т.М. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка 

(між будинками № 7 та № 9)». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

52.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3502 

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

щодо відведення земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка  

(між будинками № 7 та № 9)» та пояснив його основні положення. 

ВИСТУПИЛИ: 

 В.Бєлов вказав на потребу додаткового вивчення питання  

та запропонував відкласти розгляд зазначеного проєкту рішення міської 

ради.  

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проєкту рішення 

міської ради № 3502 «Про надання Вороні С.О. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Юрія 

Коваленка (між будинками № 7 та № 9)». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

53.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 2988 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Короленка  

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

ВИСТУПИЛИ: 

 С.Капітонов запропонував відмовити у наданні Рєдозубову А.С. 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Короленка (біля будинку № 38). 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Відмовити у наданні Рєдозубову А.С. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Короленка  

(біля будинку № 38). 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

54.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3061 

«Про надання Вихристенку О.Л. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по Студентському 

бульвару (біля будинку № 10)» та пояснив його основні положення. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3061 «Про надання 

Вихристенку О.Л. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по Студентському бульвару (біля  

будинку № 10)». 

Результати голосування: 

«за» – 5, 

«утримались» - 1. 

Рішення прийнято. 
 

55.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3022 

«Про надання Петренку О.А. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Волкова  

(біля будинку № 7, корп. 1)» та пояснив його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3022 «Про надання 

Петренку О.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Волкова (біля будинку № 7, корп. 1)». 

Результати голосування: 

«за» – 5, 

«утримались» - 1. 

Рішення прийнято. 
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56.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3646 

«Про надання Стригачову В.В. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Архангельській 

(біля будинку № 46/91)» та пояснив його основні положення. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3646 «Про надання 

Стригачову В.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Архангельській  

(біля будинку № 46/91)». 

Результати голосування: 

«за» – 5; 

«утримались» - 1. 

Рішення прийнято. 
 

57.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3554 

«Про надання Іванову Р.С. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Волкова (біля будинку № 9 

корп. 2)» та пояснив його основні положення. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проєкту рішення 

міської ради № 3554 «Про надання Іванову Р.С. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Волкова 

(біля будинку № 9 корп. 2)». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

58.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3857 

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

по вул. Академіка Тамма (біля будинку № 2)» та пояснив його основні 
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положення. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3857 «Про передачу 

Майстренку В.О. безоплатно у власність земельної ділянки  

по вул. Академіка Тамма (біля будинку № 2)». 

Результати голосування: 

«за» – 4, 

«утримались» - 2. 

Рішення прийнято. 
 

59.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3856 

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

по вул. Академіка Тамма (біля будинку № 2)» та пояснив його основні 

положення. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3856 «Про передачу 

Майстренку М.І. безоплатно у власність земельної ділянки  

по вул. Академіка Тамма (біля будинку № 2)». 

Результати голосування: 

«за» – 4, 

«утримались» - 2. 

Рішення прийнято. 
 

60. СЛУХАЛИ: 
 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3851 

«Про передачу Сєрікову В.В. безоплатно у власність земельної ділянки по 

вул. Арсенія Тарковського (біля будинку № 16, корп. 2)» та пояснив його 

основні положення. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3851 «Про передачу 



42 

 

Сєрікову В.В. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Арсенія 

Тарковського (біля будинку № 16, корп. 2)». 

Результати голосування: 

«за» – 4, 

«утримались» - 2. 

Рішення прийнято. 
 

61.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3802 

«Про передачу Сипливцю О.С. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Кропивницького (біля будинку № 8)» та пояснив його основні 

положення. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3802 «Про передачу 

Сипливцю О.С. безоплатно у власність земельної ділянки  

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

Результати голосування: 

«за» – 5, 

«утримались» - 1. 

Рішення прийнято. 

62. СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 2652 

«Про надання ПАТ «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ» дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки  

по вул. Руслана Слободянюка, 205» (для розміщення виробничо-

технічної бази по обслуговуванню автомобілів з обладнанням 

автозаправної станції) та пояснив його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити 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» – 1, 

«утримались» - 5. 

Рішення не прийнято. 
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63. СЛУХАЛИ: 

 

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

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

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

Кропивницького автовокзалу № 1) та пояснив його основні положення. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3213 «Про поновлення 

ПрАТ «К-АВТОТРАНС» договору оренди земельної ділянки  

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

автовокзалу № 1). 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

64. СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3877 

«Про передачу Буковшину В.М. в оренду земельної ділянки  

по вул. Смоленській, 2» (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 № 3877 «Про передачу 

Буковшину В.М. в оренду земельної ділянки по вул. Смоленській, 2»  

(для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості). 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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65. СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3876  

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

по вул. Гоголя, 29-б» (для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови) та пояснив його основні положення. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3876  «Про передачу 

Очеретнюку В.В. в оренду земельної ділянки по вул. Гоголя, 29-б»  

(для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови). 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

66. 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. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити 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). 

Результати голосування: 

«за» – 5 

«утримались» - 1. 

Рішення прийнято. 
 

67. СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3785 

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

щодо відведення земельної ділянки в оренду по вул. Євгена  

Чикаленка, 13» (для будівництва та обслуговування інших будівель 
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громадської забудови)  та пояснив його основні положення. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3785 «Про надання  

Чудній О.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду по вул. Євгена Чикаленка, 13»  

(для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови). 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

68. СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3481 

«Про надання Семененку В.І. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (шляхом 

викупу) по вул. Олексія Єгорова, 6» (для обслуговування житлової 

будівлі) 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 Семененку В.І. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (шляхом 

викупу) по вул. Олексія Єгорова, 6 та ініціювати щодо включення 

зазначеного питання до проєкту порядку денного сесії міської ради.  

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

69. СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3899 

«Про внесення змін до рішень Міської ради міста Кропивницького» 

(аукціони, приведення у відповідність до нового законодавства щодо 

гарантійних внесків) та пояснив його основні положення. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3899 «Про внесення змін  

до рішень Міської ради міста Кропивницького» (аукціони, приведення  

у відповідність до нового законодавства щодо гарантійних внесків). 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

ВИСТУПИЛИ: 

 В.Дрига вказав на необхідність доопрацювати відповідні проєкти 

рішень міської ради, які включені до порядку денного дев’ятнадцятої сесії 

міської ради, а саме: привести у відповідність до статей № 134-137 

Земельного Кодексу України щодо гарантійних внесків.  

 

* * * 

 В.Дрига залишив засідання комісії. 

* * * 

 

70. СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3874 

«Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по місту 

Кропивницькому» (звернення Чередник Т.А. для будівництва та 

обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів 

громадського харчування, Рибальченко І.В. для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі) та пояснив його основні положення. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3874 «Про поновлення 

договорів оренди земельних ділянок по місту Кропивницькому» 

(звернення Чередник Т.А. для будівництва та обслуговування об'єктів 

туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування, 

Рибальченко І.В. для будівництва та обслуговування будівель торгівлі). 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

71. СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3420 

(доопрацьований) «Про затвердження земельної ділянки по вул. Садовій 
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(біля будинку № 88-а), право оренди на яку набувається на аукціоні» 

(розміщення парковки для власного транспорту) та пояснив його 

основні положення. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Відкласти розгляд проєкту рішення міської ради № 3420 

(доопрацьований) «Про затвердження земельної ділянки по вул. Садовій 

(біля будинку № 88-а), право оренди на яку набувається на аукціоні» 

(розміщення парковки для власного транспорту). 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

72. СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3872 

«Про затвердження земельної ділянки по просп. Перемоги, 12, право 

оренди на яку набувається на аукціоні» (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 № 3872 «Про затвердження 

земельної ділянки по просп. Перемоги, 12, право оренди на яку 

набувається на аукціоні» (для будівництва та обслуговування будівель 

закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги). 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

73. СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3875 

«Про припинення Костенко Ю.В. права користування земельною ділянкою 

по вул. Варшавській, 90-а та надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового 

призначення» (для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  

(вид використання – для розміщення станції технічного 

обслуговування та шиномонтажу) та пояснив його основні положення. 
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В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3875 «Про припинення 

Костенко Ю.В. права користування земельною ділянкою  

по вул. Варшавській, 90-а та надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового 

призначення» (для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  

(вид використання – для розміщення станції технічного 

обслуговування та шиномонтажу). 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

74. 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  

та обслуговування інших будівель громадської забудови  

(вид використання – для будівництва житлового комплексу та 

адміністративно-побутових приміщень) та пояснив його основні 

положення. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Відкласти розгляд проєкту рішення міської ради № 3657  

«Про припинення Ніколаєнку А.А. права користування земельною 

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

та обслуговування інших будівель громадської забудови  

(вид використання – для будівництва житлового комплексу та 

адміністративно-побутових приміщень). 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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75. СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3873 

«Про внесення змін до договорів оренди землі по місту Кропивницькому» 

та пояснив його основні положення. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3873 «Про внесення змін до 

договорів оренди землі по місту Кропивницькому». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

 

Голова комісії      Олександр ШАМАРДІН 

 

 

 

Секретар комісії      Вадим ДРИГА 


