
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

ПРОТОКОЛ  № 137  

засідання постійної комісії з питань архітектури,  

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища 

 

12 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, 

Ю.Деркаченко, 

А.Ларін, 

 
 

Відсутні члени комісії: - 

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,  

 

Д.Корець – головний спеціаліст відділу 

земельних відносин управління земельних 

відносин та охорони навколишнього 

природного середовища Міської ради міста 

Кропивницького, 
 

Присутні: О.Гричус, представник АТ КБ «ПРИВАТБАНК»– 

щодо земельної ділянки в постійне 

користування по просп. Промисловому, 23-б, 
 

Л.Жабчик, голова ОСББ «Ізумрудний» -  

щодо земельної ділянки по вул. Космонавта 

Попова, 22, корп. 22, 
 

Представники громадських організацій. 
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Порядок денний 

 

Питання доповідає начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища Міської ради міста 

Кропивницького Вовенко Олег Анатолійович 

 

 Приватний сектор (дозволи) 

1. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3758  

«Про передачу Степаненку П.І. безоплатно у власність земельної ділянки 

на розі вулиць Сергія Сєнчева та Родникової, ділянка № 54»  

2. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3635  

«Про передачу Кулітці О.М. безоплатно у власність земельної ділянки по 

вул. Художника Ярошенка»  

3. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3734  

«Про передачу Яковенку Д.В. безоплатно у власність земельної ділянки  

по пров. Азовському»  

Індивідуальне садівництво (дозволи) 

4. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3299  

«Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам в садових товариствах»  

(17 пункт., 16 діл.)  

5. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3696  

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Салганні піски 

(біля земельної ділянки з кадастровим № 3510100000:45:404:0090)»  

6. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3143  

«Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам в садових товариствах» 

(Гедеріму, 7 пунктів, 6 ділянок)  

7. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3493  

«Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам в садових товариствах» 

(Гордєєва, 21 пункт, 20 ділянок)  

8. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3744  

«Про надання Козару Т.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по пров. Семенівському, 28»  

Індивідуальне садівництво (передача) 

9. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3556  

«Про передачу у власність земельних ділянок громадянам в садівничому 

товаристві «ім. Тимірязєва» (Драгану, 18 пункт., 17 діл.)  

10. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3555  

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

по пров. Бобринецькому (біля будинку № 26-а)»  
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Гаражі (дозвола) 

11. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3669  

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Миколи 

Міхновського, 7»  

12. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3617  

«Про надання Штефан Є.П. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Волкова (біля будинку № 30)»   

Гаражі (передача) 

13. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3746  

«Про передачу Пацюк Г.К по вул. Андрія Матвієнка (біля будинку № 3-б)»  

14. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3800  

«Про передачу Зосімовій Л.І. безоплатно у власність земельної ділянки  

по вул. Кропивницького (біля житлового будинку № 14)»  

15. Про погодження проєкту рішення № 3735 «Про надання 

Торресу Р.С. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка (біля будинку № 13, 

корп. 1)» 

Аукціони (дозволи) 

16. 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)  

Постійне користування (передача) 

17. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3908  

«Про передачу релігійній організації «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА (ПАРАФІЯ) 

ВІРМЕНСЬКОЇ АПОСТОЛЬСЬКОЇ ЦЕРКВИ м. КРОПИВНИЦЬКИЙ»  

в постійне користування земельної ділянки по вул. Михайлівській  

(за хлібозаводом)» (для будівництва та обслуговування будівель 

громадських та релігійних організацій)  

18. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3830  

«Про передачу ОСББ «Перемога-24» земельної ділянки у постійне 

користування по просп. Перемоги, 24» (для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного будинку)  

19. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3748  

«Про затвердження Головному управлінню Національної поліції  

в Кіровоградській області проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Гоголя, 86 а» (для будівництва та 

обслуговування будівель органів державної влади та місцевого 

самоврядування)  
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Постійне користування (дозволи) 

20. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3685  

«Про надання Кропивницькій районній раді Кіровоградської області 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по вул. Кільцевій, 63» 

(для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади 

та місцевого самоврядування)  

21. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3531  

«Про надання казенному підприємству «Кіровгеологія» дозволу на 

проведення інвентаризації земель по вул. Лінія 5-а, буд. 26»  

(для розміщення адміністративного будинку, промзони та 

гуртожитку на 216 місць)  

22. 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)  

23. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3357  

«Про надання ОСББ «ПРЕОБРАЖЕНСЬКА-64» дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 

Преображенська, буд. № 64» (для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного будинку)  

24. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3798  

«Про надання ОСББ «УЖД» дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у постійне користування  

по вул. Вокзальній, 1» (для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного будинку)  

25. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3834  

«Про надання ОСББ «Ізумрудний» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 

по вул. Космонавта Попова, 22, корп. 22» (для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного будинку)  

26. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3829  

«Про надання ОСББ «Волкова-8» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 

по вул. Волкова, 8, (корп. 1, 2, 3)» (для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного будинку)  

27. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3778  

«Про надання ОСББ «Наш дім-24» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 

по вул. Лінія 5-а, буд. 24» (для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного будинку)  
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28. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3799  

«Про надання ОСББ «Світанок-14ГУ» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 

по вул. Героїв України, 14» (для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного будинку)  

29. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3892  

«Про надання ОСББ «Колоски» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 

по вул. Юрія Коваленка, буд. 9» (для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного будинку)  

30. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3760 

(доопрацьований) «Про надання ОСББ «Злагода-Люкс» дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Вокзальній» (для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного будинку)  

31. Про погодження проєкту рішення міської ради № 2282 

(доопрацьований) «Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних 

засадах (земельних торгах) по вул. Єгорова (біля житлового будинку № 57) 

та включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на 

земельні торги окремим лотом)»  

32. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3564 

(доопрацьований) «Про затвердження проекту 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»  

33. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3675 

(доопрацьований) «Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних 

засадах (земельних торгах) по вул. Андріївській (на розі з вул. Соборною), 

та включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на 

земельні торги окремим лотом»  

34. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3404 

(доопрацьований) «Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних 

засадах (земельних торгах) по вул. Глинки (напроти будинку № 2-а) та 

включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні 

торги окремим лотом»  

35. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3371 

(доопрацьований) «Про затвердження проекту 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»  
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36. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3370 

(доопрацьований) «Про затвердження проекту 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»  

37. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3369 

(доопрацьований) «Про затвердження проекту 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»  

38. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3294 

(доопрацьований) «Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних 

засадах (земельних торгах) по вул. Волкова (біля земельної ділянки  

з кадастровим № 3510100000:41:342:0014), та включення до Переліку 

земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом»  

39. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3219 

(доопрацьований) «Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних 

засадах (земельних торгах) на розі вулиць Космонавта Попова та Юрія 

Коваленка та включення до Переліку земельної ділянки, яку 

виставлятимуть на земельні торги окремим лотом»  

40. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3175 

(доопрацьований) «Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних 

засадах (земельних торгах) по на розі вулиць Бобринецький шлях  

та Нижньої П’ятихатської та включення до Переліку земельної ділянки, 

яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом»  

41. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3170 

(доопрацьований) «Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних 

засадах (земельних торгах) по вул. Короленка (напроти будинку № 38)  

та включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на 

земельні торги окремим лотом»  

42. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3223 

(доопрацьований) «Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних 

засадах (земельних торгах) по вулиці Космонавта Попова  

(біля будинку № 20, корп. № 1) та включення до Переліку земельної 

ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом»  
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43. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3786 

(доопрацьований) «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»  

Додаткові питання 

44. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3947 

«Про передачу Капітоновій О.О. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Олександра Олеся (біля будинку № 26/14)» 

45. 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)» 

46. 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)»  

47. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3717  

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Лінія 6-а  

(біля будинку № 24)»  

48. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3929  

«Про надання ПрАТ «Кіровоградобленерго» дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду на розі 

вул. Вознесенської та пров. Середнього (між будинками № 86-№ 88/72)»  

49. 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»  

50. 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» 

 

 

 

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 10.02.2020 № 157 (31 пункт, в першому пункті про 13 доопрацьованих 
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проєктів рішень міської ради) управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради. 

ВИСТУПИЛИ: 

 О.Вовенко вніс пропозицію включити до проєкту порядку денного 

комісії наступні питання, а саме: 

про погодження проєкту рішення міської ради № 3947 «Про передачу 

Капітоновій О.О. безоплатно у власність земельної ділянки  

по вул. Олександра Олеся (біля будинку № 26/14); 

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)»; 

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)»; 

про погодження проєкту рішення міської ради № 3717 «Про надання 

Гончарову В.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Лінія 6-а (біля будинку № 24)»;  

про погодження проєкту рішення міської ради № 3929 «Про надання 

ПрАТ «Кіровоградобленерго» дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду на розі  

вул. Вознесенської та пров. Середнього (між будинками № 86-№ 88/72)». 

ВИРІШИЛИ: 

1). Взяти за основу проєкт порядку денного засідання постійної 

комісії Міської ради міста Кропивницького з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища відповідно до листа управління 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

міської ради від 10.02.2020 № 157 (31 пункт, в першому пункті -  

про 13 доопрацьованих проєктів рішень міської ради). 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

2). Включити до проєкту порядку денного засідання постійної 

комісії Міської ради міста Кропивницького з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища питання, а саме:  

про погодження проєкту рішення міської ради № 3947 «Про передачу 

Капітоновій О.О. безоплатно у власність земельної ділянки  

по вул. Олександра Олеся (біля будинку № 26/14) (додається); 

ВИСТУПИЛИ: 

 С.Капітонов, 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 засідання 
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постійної комісії міської ради вищезазначеного проєкту рішення міської 

ради. 

Результати голосування: 

«за» – 4, 

«утримались» - 1. 

Рішення прийнято. 

 

3). Включити до проєкту порядку денного засідання постійної 

комісії Міської ради міста Кропивницького з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища питання наступні питання, а саме: 

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)» 

(додається); 

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)» (додається); 

про погодження проєкту рішення міської ради № 3717 «Про надання 

Гончарову В.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Лінія 6-а (біля будинку № 24)» 

(додається);  

про погодження проєкту рішення міської ради № 3929 «Про надання 

ПрАТ «Кіровоградобленерго» дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду на розі вул. 

Вознесенської та пров. Середнього (між будинками № 86-№ 88/72)» 

(додається). 

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. 

*** 

 В.Бєлов долучився до роботи комісії. 

*** 
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1. СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3758 

«Про передачу Степаненку П.І. безоплатно у власність земельної ділянки 

на розі вулиць Сергія Сєнчева та Родникової, ділянка № 54» та пояснив 

його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3758 «Про передачу 

Степаненку П.І. безоплатно у власність земельної ділянки на розі вулиць 

Сергія Сєнчева та Родникової, ділянка № 54». 
 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

2. СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3635 

«Про передачу Кулітці О.М. безоплатно у власність земельної ділянки по 

вул. Художника Ярошенка» та пояснив його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3635 «Про передачу  

Кулітці О.М. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Художника 

Ярошенка». 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

3. СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3734 

«Про передачу Яковенку Д.В. безоплатно у власність земельної ділянки по 

пров. Азовському» та пояснив його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3734 «Про передачу 

Яковенку Д.В. безоплатно у власність земельної ділянки  

по пров. Азовському». 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

4. СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3299 

«Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам в садових товариствах»  

(17 пункт., 16 діл.) та пояснив його основні положення. 
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В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3299 «Про надання дозволів 

на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

громадянам в садових товариствах» (17 пункт., 16 діл.) 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

5. СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3696 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Салганні піски 

(біля земельної ділянки з кадастровим № 3510100000:45:404:0090)» та 

пояснив його основні положення. 

ВИСТУПИЛИ: 

 В.Бєлов звернув увагу на некоректні зображення земельної ділянки.  

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Відкласти розгляд проєкту рішення міської ради № 3696  

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Салганні піски 

(біля земельної ділянки з кадастровим № 3510100000:45:404:0090)». 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради надати на комісію 

роздруківку з Держгеокадастру зображення земельної ділянки  

по вул. Салганні піски (біля земельної ділянки з кадастровим  

№ 3510100000:45:404:0090). 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

6. СЛУХАЛИ: 

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

«Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам в садових товариствах» 

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

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3143 «Про надання дозволів 

на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

громадянам в садових товариствах» (Гедеріму, 7 пунктів, 6 ділянок). 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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7. СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3493 

«Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам в садових товариствах» 

(Гордєєва, 21 пункт, 20 ділянок) та пояснив його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3493 «Про надання дозволів 

на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

громадянам в садових товариствах» (Гордєєва, 21 пункт, 20 ділянок). 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

8. СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3744 

«Про надання Козару Т.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по пров. Семенівському, 28» та 

пояснив його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3744 «Про надання  

Козару Т.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по пров. Семенівському, 28». 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

9. СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3556 

«Про передачу у власність земельних ділянок громадянам в садівничому 

товаристві «ім. Тимірязєва» (Драгану, 18 пункт., 17 діл.) та пояснив його 

основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3556 «Про передачу  

у власність земельних ділянок громадянам в садівничому товаристві  

«ім. Тимірязєва» (Драгану, 18 пункт., 17 діл.). 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

10. СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3555 

«Про передачу Макієнку О.І. безоплатно у власність земельної ділянки  
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по пров. Бобринецькому (біля будинку № 26-а)» та пояснив його основні 

положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3555 «Про передачу 

Макієнку О.І. безоплатно у власність земельної ділянки  

по пров. Бобринецькому (біля будинку № 26-а)». 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

11. СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3669 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Миколи 

Міхновського, 7» та пояснив його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3669 «Про надання 

Фундовному В.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Миколи Міхновського, 7». 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

12. СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3617 

«Про надання Штефан Є.П. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Волкова (біля будинку № 30)» 

та пояснив його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проєкту рішення 

міської ради № 3617 «Про надання Штефан Є.П. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Волкова 

(біля будинку № 30)». 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

13. СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3746 

«Про передачу Пацюк Г.К по вул. Андрія Матвієнка (біля будинку № 3-б)» 

та пояснив його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3746 «Про передачу  

Пацюк Г.К. по вул. Андрія Матвієнка (біля будинку № 3-б)». 

Результати голосування: 

«за» – 6; 

«утримались» - 1. 

Рішення прийнято. 
 

14. СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3800 

«Про передачу Зосімовій Л.І. безоплатно у власність земельної ділянки  

по вул. Кропивницького (біля житлового будинку № 14)» та пояснив його 

основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3800 «Про передачу 

Зосімовій Л.І. безоплатно у власність земельної ділянки  

по вул. Кропивницького (біля житлового будинку № 14)». 

Результати голосування: 

«за» – 6, 

«утримались» - 1. 

Рішення прийнято. 
 

15. СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3735 

«Про надання Торресу Р.С. 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 № 3735 «Про надання  

Торресу Р.С. дозволу на розроблення проєкту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка  

(біля будинку № 13, корп. 1)». 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

16. СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт 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) та пояснив його 

основні положення. 
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ВИСТУПИЛИ: 

 В.Дрига запропонував відкласти розгляд вищезазначеного питання  

та запросити на комісію заявника. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

1. 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). 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради запросити на комісію 

заявника щодо земельної ділянки по вул. Садовій (біля будинку № 88-а). 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

17. СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3908 

«Про передачу релігійній організації «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА (ПАРАФІЯ) 

ВІРМЕНСЬКОЇ АПОСТОЛЬСЬКОЇ ЦЕРКВИ м. КРОПИВНИЦЬКИЙ»  

в постійне користування земельної ділянки по вул. Михайлівській  

(за хлібозаводом)» (для будівництва та обслуговування будівель 

громадських та релігійних організацій) та пояснив його основні 

положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3908 «Про передачу 

релігійній організації «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА (ПАРАФІЯ) 

ВІРМЕНСЬКОЇ АПОСТОЛЬСЬКОЇ ЦЕРКВИ м. КРОПИВНИЦЬКИЙ»  

в постійне користування земельної ділянки по вул. Михайлівській  

(за хлібозаводом)» (для будівництва та обслуговування будівель 

громадських та релігійних організацій). 

Результати голосування: 

«за» – 6; 

«утримались» - 1. 

Рішення прийнято. 
 

18.  СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3830 

«Про надання ОСББ «Перемога-24» земельної ділянки у постійне 

користування по просп. Перемоги, 24» (для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного будинку) та пояснив його основні 

положення. 

ВИСТУПИЛИ: 

 А.Ларін запропонував відкласти розгляд зазначеного проєкту 
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рішення та доручити юридичному управлінню міської ради надати на 

комісію інформацію щодо можливості оформлення ОСББ земельних 

ділянок у постійне користування відповідно до чинного законодавства 

України. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Відкласти розгляд проєкту рішення міської ради № 3830 «Про 

надання ОСББ «Перемога-24» земельної ділянки у постійне користування 

по просп. Перемоги, 24» (для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного будинку) (розглянути на виїзному засіданні). 

2. Доручити юридичному управлінню міської ради надати на комісію 

інформацію щодо можливості оформлення ОСББ земельних ділянок  

у постійне користування відповідно до чинного законодавства України. 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

*** 
 Ю.Деркаченко залишив засідання комісії. 

*** 

 
19.  СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3748  

«Про затвердження Головному управлінню Національної поліції в 

Кіровоградській області проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Гоголя, 86 а» (для будівництва та обслуговування 

будівель органів державної влади та місцевого самоврядування) та 

пояснив його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3748  

«Про затвердження Головному управлінню Національної поліції в 

Кіровоградській області проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Гоголя, 86 а» (для будівництва та обслуговування 

будівель органів державної влади та місцевого самоврядування). 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

20.  СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3685 

«Про надання Кропивницькій районній раді Кіровоградської області 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по вул. Кільцевій, 63» 

(для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади 
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та місцевого самоврядування) та пояснив його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3685 «Про надання 

Кропивницькій районній раді Кіровоградської області дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки по вул. Кільцевій, 63»  

(для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади 

та місцевого самоврядування). 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

21.  СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3531 

«Про надання казенному підприємству «Кіровгеологія» дозволу на 

проведення інвентаризації земель по вул. Лінія 5-а, буд. 26»  

(для розміщення адміністративного будинку, промзони та 

гуртожитку на 216 місць) та пояснив його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Відкласти розгляд проєкту рішення міської ради № 3531  

«Про надання казенному підприємству «Кіровгеологія» дозволу на 

проведення інвентаризації земель по вул. Лінія 5-а, буд. 26»  

(для розміщення адміністративного будинку, промзони та 

гуртожитку на 216 місць). 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради запросити на комісію 

заявника щодо земельної ділянки по вул. Лінія 5-а, буд. 26 (фотофіксацію 

та інформацію про сусідні земельні ділянки. 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

22.  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. 

ВИСТУПИЛИ: 

 О.Гричус відповів на запитання присутніх. 

 В.Бєлов запропонував доручити управлінню земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради 



18 

 

доопрацювати документи до зазначеного питання в частині меж земельної 

ділянки (включити охоронну зону, під’їзні шляхи). 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

1. 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). 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради доопрацювати 

документи до зазначеного питання в частині меж земельної ділянки 

(включити охоронну зону, під’їзні шляхи). 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

23. СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3357 

«Про надання ОСББ «ПРЕОБРАЖЕНСЬКА-64» дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по вул. Преображенська, буд. № 64» (для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного будинку) та пояснив його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Відкласти розгляд проєкту рішення міської ради № 3357  

«Про надання ОСББ «ПРЕОБРАЖЕНСЬКА-64» дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 

Преображенська, буд. № 64» (для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного будинку). 

2. Вивчити зазначене питання на виїзному засіданні постійної комісії. 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

24.  СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3798 

«Про надання ОСББ «УЖД» дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у постійне користування  

по вул. Вокзальній, 1» (для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного будинку) та пояснив його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

1. Відкласти розгляд проєкту рішення міської ради № 3798  

«Про надання ОСББ «УЖД» дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у постійне користування  

по вул. Вокзальній, 1» (для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного будинку). 

2. Вивчити зазначене питання на виїзному засіданні постійної комісії. 

3. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради надати на комісію 

довідку балансоутримувача (ЖЕО, ЖЕК) щодо площі земельної ділянки 

ОСББ «УЖД». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

25.  СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3834 

«Про надання ОСББ «Ізумрудний» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 

по вул. Космонавта Попова, 22, корп. 22» (для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного будинку) та пояснив його основні 

положення. 

ВИСТУПИЛИ: 

 Л.Жабчик відповіла на запитання комісії та ознайомила  

з документами щодо ОСББ «Ізумрудний», на підставі яких формувалась 

зазначена земельна ділянка. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Відкласти розгляд проєкту рішення міської ради № 3834  

«Про надання ОСББ «Ізумрудний» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 

по вул. Космонавта Попова, 22, корп. 22» (для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного будинку). 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

СЛУХАЛИ: 

 О.Шамардіна, який запропонував повернутись до розгляду 

вищезазначеного питання. 

ВИРІШИЛИ: 

 Повернутися до розгляду проєкту рішення міської ради № 3834 

«Про надання ОСББ «Ізумрудний» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 

по вул. Космонавта Попова, 22, корп. 22» (для будівництва та 
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обслуговування багатоквартирного будинку). 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проєкт рішення міської ради № 3834 «Про надання ОСББ 

«Ізумрудний» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у постійне користування по вул. Космонавта 

Попова, 22, корп. 22» (для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного будинку). 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

26.  СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3829 

«Про надання ОСББ «Волкова-8» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 

по вул. Волкова, 8, (корп. 1, 2, 3)» (для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного будинку) та пояснив його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3829 «Про надання ОСББ 

«Волкова-8» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у постійне користування по вул. Волкова, 8, 

(корп. 1, 2, 3)» (для будівництва та обслуговування багатоквартирного 

будинку). 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

27.  СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3778 

«Про надання ОСББ «Наш дім-24» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 

по вул. Лінія 5-а, буд. 24» (для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного будинку) та пояснив його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Відкласти розгляд проєкту рішення міської ради № 3778  

«Про надання ОСББ «Наш дім-24» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 

по вул. Лінія 5-а, буд. 24» (для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного будинку). 

2. Вивчити зазначене питання на виїзному засіданні постійної комісії. 

3. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради надати на комісію 
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довідку балансоутримувача (ЖЕО, ЖЕК) щодо площі земельної ділянки по 

вул. Лінія 5-а, буд. 24. 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

28.  СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3799 

«Про надання ОСББ «Світанок-14ГУ» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 

по вул. Героїв України, 14» (для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного будинку) та пояснив його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Відкласти розгляд проєкту рішення міської ради № 3799  

«Про надання ОСББ «Світанок-14ГУ» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 

по вул. Героїв України, 14» (для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного будинку). 

2. Вивчити зазначене питання на виїзному засіданні постійної комісії. 

3. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради надати на комісію 

довідку балансоутримувача (ЖЕО, ЖЕК) щодо площі земельної ділянки по 

вул. Героїв України, 14. 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

29.  СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3892 

«Про надання ОСББ «Колоски» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 

по вул. Юрія Коваленка, буд. 9» (для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного будинку) та пояснив його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3892 «Про надання  

ОСББ «Колоски» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у постійне користування по вул. Юрія 

Коваленка, буд. 9» (для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного будинку). 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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30.  СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3760 

(доопрацьований) «Про надання ОСББ «Злагода-Люкс» дозволу  

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Вокзальній» (для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного будинку) та пояснив його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Відкласти розгляд проєкту рішення міської ради № 3760 

(доопрацьований) «Про надання ОСББ «Злагода-Люкс» дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Вокзальній» (для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного будинку). 

2. Вивчити зазначене питання на виїзному засіданні постійної комісії. 

3. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради надати на комісію 

довідку балансоутримувача (ЖЕО, ЖЕК) щодо площі земельної ділянки 

вул. Вокзальній. 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

31.  СЛУХАЛИ: 

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

(доопрацьований) «Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних 

засадах (земельних торгах) по 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 (доопрацьований) 

«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних 

торгах) по 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. 
 

32.  СЛУХАЛИ: 

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

(доопрацьований) «Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних 
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засадах (земельних торгах) по вул. Аджамській 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 № 3564 (доопрацьований) 

«Про затвердження проекту 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». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

33.  СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3675 

(доопрацьований) «Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних 

засадах (земельних торгах) по вул. Андріївській (на розі з вул. Соборною), 

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 № 3675 (доопрацьований) 

«Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних 

торгах) по вул. Андріївській (на розі з вул. Соборною), та включення до 

Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги 

окремим лотом». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

34.  СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3404 

(доопрацьований) «Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних 

засадах (земельних торгах) по вул. Глинки (напроти будинку № 2-а) 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 № 3404 (доопрацьований) 

«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних 
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торгах) по вул. Глинки (напроти будинку № 2-а) та включення до Переліку 

земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

35.  СЛУХАЛИ: 

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

(доопрацьований) «Про затвердження проекту 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» та пояснив його 

основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3371 (доопрацьований) 

«Про затвердження проекту 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». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

36.  СЛУХАЛИ: 

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

(доопрацьований) «Про затвердження проекту 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» та пояснив його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3370 (доопрацьований) 

«Про затвердження проекту 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». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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37.  СЛУХАЛИ: 

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

(доопрацьований) «Про затвердження проекту 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» та пояснив його 

основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3369 (доопрацьований) 

«Про затвердження проекту 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». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

38.  СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3294 

(доопрацьований) «Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних 

засадах (земельних торгах) по вул. Волкова (біля земельної ділянки  

з кадастровим № 3510100000:41:342:0014), 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 № 3294 (доопрацьований) 

«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних 

торгах) по вул. Волкова (біля земельної ділянки з кадастровим  

№ 3510100000:41:342:0014), та включення до Переліку земельної ділянки, 

яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

39.  СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3219 

(доопрацьований) «Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних 

засадах (земельних торгах) на розі вулиць Космонавта Попова та Юрія 
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Коваленка 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 № 3219 (доопрацьований) 

«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних 

торгах) на розі вулиць Космонавта Попова та Юрія Коваленка та 

включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні 

торги окремим лотом». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

40.  СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3175 

(доопрацьований) «Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних 

засадах (земельних торгах) по на розі вулиць Бобринецький шлях та 

Нижньої П’ятихатської 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 № 3175 (доопрацьований) 

«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних 

торгах) по на розі вулиць Бобринецький шлях та Нижньої П’ятихатської та 

включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні 

торги окремим лотом». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

41.  СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3170 

(доопрацьований) «Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних 

засадах (земельних торгах) по вул. Короленка (напроти будинку № 38) та 

включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні 

торги окремим лотом» та пояснив його основні положення. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3170 (доопрацьований) 

«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
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ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних 

торгах) по вул. Короленка (напроти будинку № 38) та включення до 

Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги 

окремим лотом». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

42.  СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3223 

(доопрацьований) «Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних 

засадах (земельних торгах) по вулиці Космонавта Попова  

(біля будинку № 20, корп. № 1) 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 № 3223 (доопрацьований) 

«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних 

торгах) по вулиці Космонавта Попова (біля будинку № 20, корп. № 1) та 

включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні 

торги окремим лотом». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

43.  СЛУХАЛИ: 

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

(доопрацьований) «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» та пояснив його основні положення. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3786 (доопрацьований) 

«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». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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44.  СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3947  

«Про передачу Капітоновій О.О. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Олександра Олеся (біля будинку № 26/14)» та пояснив його 

основні положення. 

ВИСТУПИЛИ: 

 С.Капітонов який повідомив, що відповідно до статей 1, 9, 14 Закону 

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

у голосуванні щодо зазначеного проєкту рішення міської ради. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3947 «Про передачу  

Капітоновій О.О. безоплатно у власність земельної ділянки  

по вул. Олександра Олеся (біля будинку № 26/14)». 

Результати голосування: 

«за» – 5, 

«утримались» - 1. 

Рішення прийнято. 
 

45.  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. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити 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)». 

Результати голосування: 

«за» – 3; 

«утримались» - 3. 

Рішення не прийнято. 
 

46.  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. 
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ВИРІШИЛИ: 

Погодити 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)». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

47.  СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3717 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Лінія 6-а (біля 

будинку № 24)» та пояснив його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проєкту рішення 

міської ради № 3717 «Про надання Гончарову В.М. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Лінія 6-а (біля будинку № 24)». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

48.  СЛУХАЛИ: 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3929 

«Про надання ПрАТ «Кіровоградобленерго» дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду на розі 

вул. Вознесенської та пров. Середнього (між будинками № 86-№ 88/72)» та 

пояснив його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3929 «Про надання  

ПрАТ «Кіровоградобленерго» дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду  

на розі вул. Вознесенської та пров. Середнього  

(між будинками № 86 - № 88/72)». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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СЛУХАЛИ: 

 

 О.Шамардіна, який запропонував включити до порядку денного 

даної комісії питання, а саме: 

 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»;  

 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». 

ВИРІШИЛИ: 

 Включити до порядку денного даної комісії питання, а саме: 

 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»;  

 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». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

49.  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» 

та пояснив його основні положення. 
 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

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». 
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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. Шевченка, 3. 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

50.  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» 

та пояснив його основні положення. 

 

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». 

 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради запросити на комісію 

заявника щодо земельної ділянки по вул. Шевченка, 3. 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

 

 

 

Голова комісії      Олександр ШАМАРДІН 

 

 

 

Секретар комісії       Вадим ДРИГА 


