
ПРОЕКТ 

 

 
 

У К Р А Ї Н А 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

ПРОТОКОЛ  №  80 

засідання постійної комісії з питань архітектури,  

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища 
 

13 червня 2018 року м. Кропивницький 
 

Голова комісії Шамардін О.С., 
 

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

Гребенчук Ю.Ф., 

Деркаченко Ю.О., 

Дрига В.В. - секретар комісії, 

Бєлов В.В., 
 

Відсутні члени комісії: Ларін А.С., 
 

Запрошені: Пидорич В.О. - заступник начальника 

управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного 

середовища - начальник відділу 

земельних відносин  

управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного 

середовища, 
 

 Мартинова І.В. - заступник начальника 

управління містобудування та 

архітектури - начальник відділу 

планування та містобудівного кадастру 

управління містобудування та 

архітектури, 
 

Присутні: 

 

Мунтянов В.С. – щодо земельної ділянки 

по проїзду Євгена Березняка, 5, 

 

Олейніченко О.О. -  щодо земельних 

ділянок в садівничому товаристві 

«ім. Тимірязєва», 
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Касьянов О.С. – щодо земельних ділянок 

в садівницькому товаристві «Дружба», 

 

Чепіленко Н.В. – щодо відведення 

земельної ділянки безоплатно у власність 

в садовому товаристві «Червона зірка», 

 

Мармаза М.І. – представник 

автомобільній базі Кіровоградської 

обласної державної адміністрації, 

щодо земельної ділянки 

по вул. Полтавській, 22-б, 

 

Шеремет О.С.  - голова 

ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ 

«ЖБК «ІНГУЛ», щодо земельної ділянки 

по вул. Вокзальній, 20, корп. 1, 

 

Представники засобів масової інформації 

та громадських організацій 

  

 

 

Порядок денний 

 

Питання доповідає заступник начальника управління земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища - начальник відділу 

земельних відносин управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища 

Міської ради міста Кропивницького Пидорич В.О. 

 

1. Про передачу Мунтянову В.С. безоплатно у власність земельної 

ділянки по проїзду Євгена Березняка, 5 

 

2. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам в садових товариствах 

(Олейніченко О.О., 5 п., 4 діл.) 

 

3.  Про надання АВТОМОБІЛЬНІЙ БАЗІ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки по вул. Полтавській, 22-б 
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4. Про надання ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ 

«ЖБК «ІНГУЛ» дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

по вул. Вокзальній, 20, корп. 1 

 

Оренда (поновлення договорів): 

 

5. Про поновлення договорів оренди земельних ділянок 

по м. Кропивницькому (Пасічник М.В., 11 договорів оренди) 

 

6. Про поновлення ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» договорів 

оренди земельних ділянок по м. Кропивницькому (4 договори оренди) 

 

Передача у постійне користування: 

 

7.  Про передачу управлінню освіти Міської ради міста 

Кропивницького у постійне користування земельної ділянки 

по вул. Комарова, 60 (розміщення дошкільного навчального закладу 

(ясла-садок) комплексного типу для дітей з вадами опорно-рухового 

апарату «Оленка» № 22) 

 

Аукціони (надання дозволів): 

 

8. Про затвердження земельної ділянки в районі Аджамського 

промвузла, право оренди на яку набувається на аукціоні 

(розміщення виробничої бази) 

 

9. Про затвердження земельної ділянки по вул. Короленка 

(біля будинку № 40), право оренди на яку набувається на аукціоні 

(розміщення торгово-адміністративного комплексу) 

 

10.  Про затвердження земельної ділянки по вул. Євгена Тельнова 

(біля будинку № 12), право оренди на яку набувається на аукціоні 

(розміщення торгово-адміністративного комплексу) 

 

11. Про затвердження земельної ділянки по вул. Волкова 

(біля будинку № 16, корп. 1), право оренди на яку набувається на аукціоні 

(розміщення автомобільної стоянки) 
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Аукціони (затвердження проектів землеустрою): 

 

12. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах) по вул. Покровській (біля будинку № 4) та включення 

до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги 

окремим лотом (розміщення кафе) 

 

13. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах) по вул. Можайського (біля лікарні Святого Луки) та 

включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні 

торги окремим лотом (розміщення спортивно-оздоровчого та 

розважального комплексу і зелених насаджень загального користування) 

 

14.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах) по вул. Преображенській (біля магазину 

«Соколівський м’ясокомбінат») та включення до Переліку земельної 

ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом 

(розміщення магазину)  

 

15. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах) по вул. Пашутінській (напроти супермаркету «АТБ») 

та включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на 

земельні торги окремим лотом (будівництво та обслуговування будівель 

торгівлі) 

 

Зміна цільового призначення земельної ділянки: 

 

16. Про зміну Кузьміній А.С. цільового призначення земельної 

ділянки по вул. Першотравневій, 62/84 (будівництво та обслуговування 

будівель торгівлі)  

 

Припинення права користування: 

 

17.  Про припинення ПП фірмі «Корвет» права користування 

земельною ділянкою по вул. Нижня П’ятихатська, 5 
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Внесення змін до рішень міської ради: 

 

18. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради 

від 29.01.2014 № 2826 («Про надання Куряті І.Й. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по пров. Цеховому, 1-б») 

 

19. Про внесення змін до рішень міської ради (від 19.02.2017 

№ 1332 «Про надання Шкрьобці В.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Івана Маркова 

(біля будинку № 1-г)», від 04.06.2015 № 4192 «Про внесення змін до рішень 

Кіровоградської міської ради», а саме: слова «по вул. Великій 

Перспективній, 26», від 20.02.2018 № 1491 «Про поновлення 

ПрАТ «ПАЛЯНИЦЯ» договорів оренди земельних ділянок»)  

 

20. Про внесення змін до рішення міської ради від 27.11.2017 

№ 1248 («Про надання Підкевичу М.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Вокзальній 

(біля будинку № 64)», заміна оренди на власність)   

 

21.  Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2017 

№ 1355 («Про надання Зосімовій Л.І. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Кропивницького 

(напроти житлового будинку № 14)», гараж)  

 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 Шамардіна О.С., голову комісії, щодо формування порядку денного 

засідання постійної комісії Міської ради міста Кропивницького з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища та запропонував 

включити до порядку денний комісії питання відповідно до листа 

від 12.06.2017 № 1876 управління містобудування та архітектури Міської 

ради міста Кропивницького. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

  

 Капітонов С.І. запропонував не включати до порядку денного комісії 

питання «Про внесення змін до містобудівної документації «План 

зонування території міста Кіровограда» затвердженої рішенням 

Кіровоградської міської ради від 17 вересня 2013 року № 2456» 

та доручити управлінню містобудування та архітектури Міської ради міста 

Кропивницького надати на розгляд постійної комісії повний комплект 
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документів щодо земельних ділянок, зазначених у даному питанні та 

запросити заявників. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

 1. Включити до порядку денний засідання постійної комісії 

Кіровоградської міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища питання відповідно до листа від 12.06.2017 № 1876 

управління містобудування та архітектури міської ради міста 

Кропивницької, а саме: 

 проект міської ради № 2021 «Про внесення змін до містобудівної 

документації «План зонування території міста Кіровограда» затвердженої 

рішенням Кіровоградської міської ради від 17 вересня 2013 року № 2456». 

 

Результати голосування: 

«за» – 2, 

«утримались» - 4, 

Рішення не прийнято. 

 

 2. Доручити управлінню містобудування та архітектури Міської 

ради міста Кропивницького: 

 

 2.1. Надати на розгляд постійної комісії повний комплект 

документів щодо земельних ділянок, зазначених у проекті міської ради 

№ 2021 «Про внесення змін до містобудівної документації «План 

зонування території міста Кіровограда» затвердженої рішенням 

Кіровоградської міської ради від 17 вересня 2013 року № 2456» 

та запросити заявників на засідання постійної комісії Кіровоградської 

міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. 

 

 2.2. Підготувати окремі проекти рішення міської ради в розрізі 

пунктів зазначеного проекту рішення та надати на розгляд комісії. 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

 

Пидорич В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради «Про передачу Мунтянову В.С. безоплатно у власність 

земельної ділянки по проїзду Євгена Березняка, 5» та пояснив його 

основні положення. 
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ВИСТУПИЛИ: 

 

 Мунтянов В.С. відповів на запитання присутніх. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

 Погодити проект рішення міської ради «Про передачу 

Мунтянову В.С. безоплатно у власність земельної ділянки по проїзду 

Євгена Березняка, 5». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5, 

«утримались» - 1, 

Рішення прийнято. 
 

2. СЛУХАЛИ: 

 

Пидорич В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради «Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок громадянам в садових товариствах» 

(Олейніченко, 5 п., 4 діл.) та пояснив його основні положення. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Олейніченко О.О., Чепіленко Н.В. та Касьянов О.С. відповіли 

на запитання присутніх. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Погодити за виключенням пункту 3 проект рішення міської ради 

«Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам в садових товариствах» 

(Олейніченко, 5 п., 4 діл.), а саме: 

 

«3. Надати Сидоренко Анжелі Андріївні дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в садівницькому товаристві «Дружба», ділянка № 1064 

орієнтовною площею 0,0550 га (у тому числі по угіддях: 0,0550 га – 

багаторічні насадження), для індивідуального садівництва за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення». 
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2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища Міської ради міста 

Кропивницького надати роз’яснення Сидоренку А.А. щодо впорядкування 

документів, відповідно до чинного законодавства України в частині 

регулювання земельних відносин. Повернутися до розгляду питання після 

змін у пакеті документів, які додаються до заяви. 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

3. СЛУХАЛИ: 

 

Пидорич В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради «Про надання АВТОМОБІЛЬНІЙ БАЗІ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки по вул. Полтавській, 22-б» та пояснив його основні 

положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Мармаза М.І. відповів на запитання присутніх. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання 

АВТОМОБІЛЬНІЙ БАЗІ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

по вул. Полтавській, 22-б». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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4. СЛУХАЛИ: 

 

Пидорич В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради «Про надання ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ 

«ЖБК «ІНГУЛ» дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

по вул. Вокзальній, 20, корп. 1» та пояснив його основні положення. 
 

ВИСТУПИЛИ: 
 

 Шеремет О.С. відповів на запитання присутніх. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання 

ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ «ЖБК «ІНГУЛ» дозволу 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки по вул. Вокзальній, 20, корп. 1». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

5. СЛУХАЛИ: 

 

Пидорич В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради «Про поновлення договорів оренди земельних ділянок 

по м. Кропивницькому (Пасічник М.В., 11 договорів оренди)» та пояснив 

його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Погодити за виключенням пунктів 4 та 6 проект рішення міської 

ради «Про поновлення договорів оренди земельних ділянок 

по м. Кропивницькому» (Пасічник М.В., 11 договорів оренди)», а саме: 

 

«4. Поновити фізичній особі-підприємцю Майданику Леоніду 

Івановичу договір оренди землі від 03.10.2012 № 544 (державна реєстрація  

від 21.12.2012 № 351010004001371) строком на 10 років 

по вул. Колгоспній, 79 (кадастровий № 3510100000:14:130:0004) 

для розміщення магазину загальною площею 0,0029 га (у тому числі 
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по угіддях: 0,0029 га – землі під громадською забудовою) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови, укладений на підставі рішення міської 

ради від 03.03.2012 № 1396. 

Встановити розмір орендної плати на рівні 6 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

 

Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати 

за територіальною громадою міста Кропивницького в особі Міської ради 

міста Кропивницького право комунальної власності на земельну ділянку 

(кадастровий № 3510100000:14:130:0004) по вул. Колгоспній, 79 

загальною площею 0,0029 га для розміщення магазину». 

*** 

«6. Поновити Харченку Віталію Миколайовичу договір оренди землі  

від 18.01.2013 № 4 (державна реєстрація від 23.08.2013) строком  

на 5 років по вул. Вокзальній (біля будинку № 24) (кадастровий  

№ 3510100000:23:141:0074) для розміщення торговельного павільйону 

загальною площею 0,0030 га (у тому числі по угіддях: 0,0030 га – землі під 

громадською забудовою) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови, укладений на підставі рішення міської ради від 16.02.2010 

№ 3062. 

Встановити розмір орендної плати на рівні 6 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки». 

 

2. Повернутися до розгляду пунктів 4 та 6 проекту рішення міської 

ради «Про поновлення договорів оренди земельних ділянок 

по м. Кропивницькому» після надання заявниками фотофіксації 

торгівельних павільйонів.  

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

6. СЛУХАЛИ: 

 

Пидорич В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради «Про поновлення ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» 

договорів оренди земельних ділянок по м. Кропивницькому» (4 договори 

оренди) та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про поновлення ПрАТ 

«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» договорів оренди земельних ділянок 

по м. Кропивницькому».  
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

7. СЛУХАЛИ: 

 

Пидорич В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради «Про передачу управлінню освіти Міської ради міста 

Кропивницького у постійне користування земельної ділянки 

по вул. Комарова, 60» (розміщення дошкільного навчального закладу 

(ясла-садок) комплексного типу для дітей з вадами опорно-рухового 

апарату «Оленка» № 22) та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу управлінню 

освіти Міської ради міста Кропивницького у постійне користування 

земельної ділянки по вул. Комарова, 60» (розміщення дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок) комплексного типу для дітей з вадами 

опорно-рухового апарату «Оленка» № 22). 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

8. СЛУХАЛИ: 

 

Пидорич В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради «Про затвердження земельної ділянки в районі Аджамського 

промвузла, право оренди на яку набувається на аукціоні» (розміщення 

виробничої бази) та пояснив його основні положення. 
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ВИСТУПИЛИ: 

 

 Деркаченко Ю.О. звернув увагу присутніх на некоректні графічні 

матеріали та запропонував відкласти розгляд зазначеного проекту рішення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Відкласти розгляд проекту рішення міської ради 

«Про затвердження земельної ділянки в районі Аджамського промвузла, 

право оренди на яку набувається на аукціоні» (розміщення виробничої 

бази). 
 

2. Відправити на доопрацювання управлінню земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища проект рішення міської 

ради «Про затвердження земельної ділянки в районі Аджамського 

промвузла, право оренди на яку набувається на аукціоні» (розміщення 

виробничої бази) – надати уточнені графічні матеріали та запросити 

заявника на комісію. 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

 

9. СЛУХАЛИ: 

 

Пидорич В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради «Про затвердження земельної ділянки по вул. Короленка 

(біля будинку № 40), право оренди на яку набувається на аукціоні» 

(розміщення торгово-адміністративного комплексу), пояснив його 

основні положення та зазначив, що відповідно до висновку управління 

містобудування та архітектури потрібно погодження балансоутримувача 

інженерних мереж міста. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 
 

Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища підготувати проект рішення про відмову 

у затвердженні земельної ділянки по вул. Короленка (біля будинку 

№ 40), право оренди на яку набувається на аукціоні. 

 

Результати голосування: 

«за» – 4, 

«утримались» - 2, 

Рішення прийнято. 
 

10.  СЛУХАЛИ: 

 

Пидорич В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради «Про затвердження земельної ділянки по вул. Євгена 

Тельнова (біля будинку № 12), право оренди на яку набувається 

на аукціоні» (розміщення торгово-адміністративного комплексу) 

та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища підготувати проект рішення про відмову 

у затвердженні земельної ділянки по вул. Євгена Тельнова 

(біля будинку № 12), право оренди на яку набувається на аукціоні. 

 

Результати голосування: 

«за» – 4, 

«утримались» - 2, 

Рішення прийнято. 
 

 

 

11. СЛУХАЛИ: 

 

Пидорич В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради «Про затвердження земельної ділянки по вул. Волкова 

(біля будинку № 16, корп. 1), право оренди на яку набувається 

на аукціоні» (розміщення автомобільної стоянки) та пояснив його основні 

положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища підготувати проект рішення про відмову 

у затвердженні земельної ділянки по вул. Волкова (біля будинку № 16, 

корп. 1), право оренди на яку набувається на аукціоні. 
 

Результати голосування: 

«за» – 4, 

«утримались» - 2, 

Рішення прийнято. 
 

12.  СЛУХАЛИ: 

 

Пидорич В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах) по вул. Покровській (біля будинку № 4) та включення 

до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги 

окремим лотом» (розміщення кафе) та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права 

оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Покровській 

(біля будинку № 4) та включення до Переліку земельної ділянки, 

яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом» (розміщення кафе). 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

13.  СЛУХАЛИ: 

 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах) по вул. Можайського (біля лікарні Святого Луки) 

та включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть 

на земельні торги окремим лотом» (розміщення спортивно-оздоровчого 

та розважального комплексу і зелених насаджень загального 
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користування) та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права 

оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Покровській 

(біля будинку № 4) та включення до Переліку земельної ділянки, 

яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом» (розміщення кафе). 

 

Результати голосування: 

«за» – 5, 

«утримались» - 1, 

Рішення прийнято. 
 

14.  СЛУХАЛИ: 

 

Пидорич В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах) по вул. Преображенській (біля магазину 

«Соколівський м’ясокомбінат») та включення до Переліку земельної 

ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом» 

(розміщення магазину) та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права 

оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) 

по вул. Преображенській (біля магазину «Соколівський м’ясокомбінат») 

та включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть 

на земельні торги окремим лотом» (розміщення магазину).  

 

Результати голосування: 

«за» – 5, 

«утримались» - 1, 

Рішення прийнято. 
 

 

 



16 

 

 

15.  СЛУХАЛИ: 

 

Пидорич В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах) по вул. Пашутінській (напроти супермаркету «АТБ») 

та включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть 

на земельні торги окремим лотом» (будівництво та обслуговування 

будівель торгівлі) та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права 

оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Пашутінській 

(напроти супермаркету «АТБ») та включення до Переліку земельної 

ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом» 

(будівництво та обслуговування будівель торгівлі). 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

16.  СЛУХАЛИ: 

 

Пидорич В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради «Про зміну Кузьміній А.С. цільового призначення земельної 

ділянки по вул. Першотравневій, 62/84» (будівництво та обслуговування 

будівель торгівлі) та пояснив його основні положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Деркаченко Ю.О. звернув увагу присутніх на некоректні графічні 

матеріали земельної ділянки по вул. Першотравневій, 62/84. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

1. Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про зміну 

Кузьміній А.С. цільового призначення земельної ділянки 

по вул. Першотравневій, 62/84» (будівництво та обслуговування будівель 

торгівлі).  

 

2. Відправити на доопрацювання управлінню земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища проекту рішення 

міської ради «Про зміну Кузьміній А.С. цільового призначення земельної 

ділянки по вул. Першотравневій, 62/84» (будівництво та обслуговування 

будівель торгівлі) – надати уточнені графічні матеріали. 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

17. СЛУХАЛИ: 

 

Пидорич В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради «Про припинення ПП фірмі «Корвет» права користування 

земельною ділянкою по вул. Нижня П’ятихатська, 5» та пояснив його 

основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про припинення 

ПП фірмі «Корвет» права користування земельною ділянкою 

по вул. Нижня П’ятихатська, 5» - надати на комісію заяву нового власника. 
  

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

18.  СЛУХАЛИ: 

 

Пидорич В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради «Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради 

від 29.01.2014 № 2826» («Про надання Куряті І.Й. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по пров. Цеховому, 1-б») та пояснив його основні положення. 
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 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про внесення змін 

до рішення Кіровоградської міської ради від 29.01.2014 № 2826» 

(«Про надання Куряті І.Й. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по пров. Цеховому, 1-б»).  

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

19.  СЛУХАЛИ: 

 

Пидорич В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради «Про внесення змін до рішень міської ради (від 19.02.2017 

№ 1332 «Про надання Шкрьобці В.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Івана Маркова 

(біля будинку № 1-г)», від 04.06.2015 № 4192 «Про внесення змін до рішень 

Кіровоградської міської ради», а саме: слова «по вул. Великій 

Перспективній, 26», від 20.02.2018 № 1491 «Про поновлення 

ПрАТ «ПАЛЯНИЦЯ» договорів оренди земельних ділянок») та пояснив 

його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про внесення змін до рішень 

міської ради (від 19.02.2017 № 1332 «Про надання Шкрьобці В.В. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по пров. Івана Маркова (біля будинку № 1-г)», від 04.06.2015 № 4192 

«Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради», а саме: слова 

«по вул. Великій Перспективній, 26», від 20.02.2018 № 1491 

«Про поновлення ПрАТ «ПАЛЯНИЦЯ» договорів оренди земельних 

ділянок»).  

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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20.  СЛУХАЛИ: 

Пидорич В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 27.11.2017 

№ 1248» («Про надання Підкевичу М.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Вокзальній 

(біля будинку № 64)», заміна оренди на власність) та пояснив його основні 

положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про внесення змін 

до рішення міської ради від 27.11.2017 № 1248» («Про надання 

Підкевичу М.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Вокзальній (біля будинку № 64)», 

заміна оренди на власність). 

Результати голосування: 

«за» – 2,  

«утримались» - 4. 

Рішення не прийнято. 
 

21.  СЛУХАЛИ: 

Пидорич В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2017 

№ 1355» («Про надання Зосімовій Л.І. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Кропивницького 

(напроти житлового будинку № 14)», гараж) та пояснив його основні 

положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про внесення змін 

до рішення міської ради від 19.12.2017 № 1355» («Про надання 

Зосімовій Л.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Кропивницького (напроти житлового 

будинку № 14)». 

Результати голосування: 

«за» – 2,  

«утримались» - 4. 

Рішення не прийнято. 

 

 

 

Голова комісії         О.Шамардін 

 

 

 

Секретар комісії                   В.Дрига 


