
 

   
 

У К Р А Ї Н А 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

ПРОТОКОЛ  №  95 

засідання постійної комісії з питань архітектури,  

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища 

 

24 жовтня 2018 року м. Кропивницький 

 

Голова комісії Шамардін О.С., 

 
 

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

Дрига В.В. - секретар комісії, 

Бєлов В.В., 

Гребенчук Ю.Ф., 

Деркаченко Ю.О., 

Ларін А.С., 

 
 

Запрошені: Владов Р.П. - начальник  

управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного 

середовища Міської ради міста 

Кропивницького, 

 

 Мартинова І.В. - заступник  

начальника управління містобудування та 

архітектури - начальник відділу 

планування та містобудівного кадастру 

управління містобудування та архітектури 

Міської ради міста Кропивницького,  

 

Присутні: Франчук А.І. - щодо земельної ділянки  

по вул. Ватутіна, 

 

Горбенко С.А., представник 

ТОВ «ТД «АГРОАЛЬЯНС» - щодо 

земельної ділянки по просп. Інженерів, 1, 
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Пісний М.В., представник 

ГК «93 котельня» - щодо земельної 

ділянки по вул. Волкова(біля гаражного 

кооперативу), 

 

Мартовіцька Т.А., представник ТОВ 

«ЕКОСТАЙЛ» - щодо земельної ділянки 

по вул. Лавандовій, 27, 

 

Представники засобів масової інформації. 

 

 

 

Порядок денний 

 

Питання доповідає начальник управління  

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

Міської ради міста Кропивницького Владов Р.П. 
 

 

Гаражі (передача, власність) 
 

1.  Про передачу Халік В.І. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Андрія Матвієнка, 3-б (біля котельні)  
 

2. Про передачу Хлопенку В.Л. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Шевченка (біля буд. № 50/40)  
 

3. Про передачу Голодку О.Д. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Великій Перспективній (біля буд. № 15)  
 

4. Про передачу Петуховій Л.О. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Вячеслава Чорновола, 16-в 

 

Оренда (дозволи) 
 

5. Про надання Дударенко З.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Козацькому, 36   
 

Оренда (передача) 
 

6. Про передачу Куроп’ятникову Ю.С. в оренду земельної ділянки по  

вул. Юрія Липи, 4-а (для розміщення магазину) 
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7. Про передачу Войтовичу Е.О. в оренду земельної ділянки 

по вул. Садовій, 79 (для будівництва та обслуговування павільйону 

виставки – продажу автомобілів)  

 

Постійне користування (затвердження) 
 

8. Про затвердження ОКВП «ДНІПРО-КІРОВОГРАД» проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

по вул. Лесі Українки, 62-н та вул. Мінській, 114-а (для розміщення 

об’єктів інфраструктури) 

 

Поділ земельної ділянки (затвердження) 
 

9. Про затвердження ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» технічної документації 

із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок 

по вул. Преображенській, 5 (для розміщення АТС-22/24) 

 

Аукціони (дозволи) 
 

10. Про затвердження земельної ділянки по вул. Волкова 

(біля будинку № 24-в), право оренди на яку набувається на аукціоні 

(для розміщення комп’ютерного залу)  

 

Аукціони (затвердження) 
 

11. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах) по вул. Євгена Тельнова (біля магазину «АТБ») 

та включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть 

на земельні торги окремим лотом (для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі)  
 

12. 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 (для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі) 
 

13. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах) на розі вулиць Комарова та Соборної та включення 

до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги 

окремим лотом (для будівництва та обслуговування будівель торгівлі)  
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14. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах) по вул. Соборній (біля будинку № 34) та включення 

до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги 

окремим лотом (для будівництва та обслуговування будівель торгівлі)  

 

Викуп (дозволи) 
 

15. Про надання дозволу на проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки по вул. Вокзальній, 2/30 (розміщення магазину) 

 

Продаж земельних ділянок 
 

16. Про продаж Фундовній Л.М. земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по вул. Садовій, 81-а (магазин) 

 

Внесення змін 
 

17. Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 20.02.2018 року № 1490 («Про поновлення договорів 

оренди земельних ділянок по м. Кропивницькому») (ФОП Янковська, 

магазин) 
 

18. Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 06.09.2018 року № 1900 («Про поновлення 

ФОП Охрименко Н.В. договору оренди земельної ділянки 

по вул. Героїв України, 28-б») 
 

19. Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 06.09.2018 № 1854 («Про передачу у спільну сумісну 

власність земельних ділянок громадянам») (Грицун, житловий будинок, 

господарські будівлі і споруди) 

 

Припинення 
 

20. Про припинення Желудченку С.М. права користування 

земельною ділянкою по вул. Вокзальній (біля будинку № 27) 

(для розміщення офісу) 

 

Оренда (дозволи) 
 

21. Про надання ТОВ «Ритуал-Кіровоград» дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Соборній, 23-а (для розміщення адмін будівлі) 
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Додаткові питання (внесені до порядку денного комісії 18.10.2018) 

 

22. Про надання Павлюченку С.М. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Пацаєва 

(напроти буд. № 3, корп. 1)  

 

23. Про надання ТОВ «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «УКРАЇНА-ЦЕНТР» 

договору на передачу в суборенду земельних ділянок 

по м. Кропивницькому 

 

24. Про передачу Козіну В.П. в оренду земельної ділянки 

по вул. Соборній, 3-а  
 

Приватний сектор, дозволи  
 

25. Про надання Франчуку А.І. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Ватутіна (біля 

ділянки з кадастровим № 3510100000:46:406:0028)  

 

Оренда (дозволи) 
 

26. Про надання ТОВ «ТД «АГРОАЛЬЯНС» дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки по просп. Інженерів, 1 (розміщення та експлуатації, основних, 

підсобних і допоміжних приміщень)  
 

Гаражі (дозволи, власність) 
 

27. Про надання ГК «93 котельня» дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Волкова 

(біля гаражного кооперативу) 

 

Поновлення договорів оренди 
 

28. Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по місту 

Кропивницькому (Жосан, 9 пунктів) (в частині 1-3 пунктів) 

 

Додаткові питання (внесені до порядку денного комісії 24.10.2018) 
 

29. Про надання Дризі В.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (шляхом 

викупу) по вул. Преображенській, 88-б 

 

30. Про передачу ТОВ «ЕКОСТАЙЛ» в оренду земельної ділянки 

по вул. Лавандовій, 27 
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31. Про передачу Олексюк А.А. у власність земельної ділянки по 

вул. Шахтарській, 28  

 

32. Про затвердження земельної ділянки по вул. Куропятникова 

(біля магазину АТБ), право оренди на яку набувається на аукціоні  

 

33. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.04.2018 

№ 1610 («Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок учасникам АТО») 

 

34. Про уповноваження 

 

35. Про доручення 

 

 

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, а також 

запропонував продовжити роботу за порядком денним, ухваленим 

на комісії 18 жовтня 2018 року за порядковими номерами 2 – 5 та 23 46. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Владов Р.П. вніс пропозиції: 

виключити з переліку питань пункт 29 (лист від 16.10.2018 № 1120 

управління земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища Міської ради міста Кропивницького), а саме: 

 «29. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах) по вул. Євгена Тельнова (біля магазину «АТБ») та 

включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні 

торги окремим лотом (для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі)». 

 

 включити до порядку денного комісії наступні питання, а саме: 

про надання Дризі В.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність (шляхом викупу) 

по вул. Преображенській, 88-б; 

про передачу ТОВ «ЕКОСТАЙЛ» в оренду земельної ділянки 

по вул. Лавандовій, 27; 

про передачу Олексюк А.А. у власність земельної ділянки 

по вул. Шахтарській, 28; 
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про затвердження земельної ділянки по вул. Куропятникова 

(біля магазину АТБ), право оренди на яку набувається на аукціоні; 

про внесення змін до рішення міської ради від 24.04.2018 

№ 1610 («Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок учасникам АТО»); 

 про уповноваження; 

про доручення. 
  

ВИРІШИЛИ: 

 

1) Продовжити роботу за порядком денним, ухваленим на засіданні 

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 міста Кропивницького 18 жовтня 2018 року за порядковими 

номерами 2 – 5 та 23 46. 

 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

2) Не включати до проекту порядку денного засідання постійної 

комісії Міської ради міста Кропивницького з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища пункт 29 (лист від 16.10.2018 

№ 1120 управління земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища Міської ради міста Кропивницького), а саме: 

 

 «29. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах) по вул. Євгена Тельнова (біля магазину «АТБ») 

та включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть 

на земельні торги окремим лотом (для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі)». 

 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

3) Включити до проекту порядку денного засідання постійної комісії 

Міської ради міста Кропивницького з питань архітектури, будівництва, 

реклами, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища наступні питання, а саме: 
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про надання Дризі В.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність (шляхом викупу) 

по вул. Преображенській, 88-б (додається); 

про передачу ТОВ «ЕКОСТАЙЛ» в оренду земельної ділянки 

по вул. Лавандовій, 27 (додається); 

про передачу Олексюк А.А. у власність земельної ділянки 

по вул. Шахтарській, 28 (додається); 

про затвердження земельної ділянки по вул. Куропятникова 

(біля магазину АТБ), право оренди на яку набувається на аукціоні 

(додається); 

про внесення змін до рішення міської ради від 24.04.2018 

№ 1610 («Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок учасникам АТО») (додається); 

 про уповноваження (додається); 

про доручення (додається). 

 

Результати голосування: 

«за» – 7 (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 з доповненнями. 

 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про передачу Халік В.І. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Андрія Матвієнка, 3-б (біля котельні)» та пояснив його 

основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення міської ради «Про передачу Халік В.І. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Андрія Матвієнка, 3-б 

(біля котельні)». 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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2. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про передачу Хлопенку В.Л. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Шевченка (біля буд. № 50/40)» та пояснив його 

основні положення. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

 

  Деркаченко Ю.О. запропонував додатково вивчити вищезазначене 

питання та відкласти розгляд на наступне засідання комісії. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проекту рішення 

міської ради «Про передачу Хлопенку В.Л. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Шевченка (біля будинку № 50/40)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

3. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про передачу Голодку О.Д. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Великій Перспективній (біля буд. № 15)» та пояснив його 

основні положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

  Деркаченко Ю.О. запропонував додатково вивчити вищезазначене 

питання та відкласти розгляд на наступне засідання комісії. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проекту рішення 

міської ради «Про передачу Голодку О.Д. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Великій Перспективній (біля буд. № 15)». 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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4. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про передачу Петуховій Л.О. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Вячеслава Чорновола, 16-в» та пояснив його 

основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу Петуховій Л.О. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Вячеслава 

Чорновола, 16-в». 
 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

5. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання Дударенко З.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Козацькому, 36» 

та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Дударенко З.В. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по пров. Козацькому, 36». 
 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

6. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про передачу Куроп’ятникову Ю.С. в оренду земельної 

ділянки по вул. Юрія Липи, 4-а» (для розміщення магазину) та пояснив 

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

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу 

Куроп’ятникову Ю.С. в оренду земельної ділянки по  вул. Юрія Липи, 4-а» 

(для розміщення магазину). 
 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

7. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про передачу Войтовичу Е.О. в оренду земельної ділянки 

по вул. Садовій, 79» (для будівництва та обслуговування павільйону 

виставки– продажу автомобілів) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу Войтовичу Е.О. 

в оренду земельної ділянки по вул. Садовій, 79» (для будівництва та 

обслуговування павільйону виставки– продажу автомобілів). 
 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
* (2 голосування) 

8. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про затвердження ОКВП «ДНІПРО-КІРОВОГРАД» проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок по вул. Лесі 

Українки, 62-н та вул. Мінській, 114-а» (для розміщення об’єктів 

інфраструктури) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про затвердження 

ОКВП «ДНІПРО-КІРОВОГРАД» проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок по вул. Лесі Українки, 62-н та вул. Мінській, 114-а» 
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(для розміщення об’єктів інфраструктури). 
 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

  Деркаченко Ю.О. запропонував додатково вивчити вищезазначене 

питання в частині пункту 2, а саме: «2. Затвердити обласному 

комунальному виробничому підприємству «ДНІПРО-КІРОВОГРАД» 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне 

користування по вул. Мінській, 114-а (кадастровий 

№ 3510100000:02:009:0213) загальною площею 0,5777 га  

(у тому числі по угіддях: 0,5777 га – землі, які використовуються для 

технічної інфраструктури) для розміщення об’єктів інфраструктури ОКВП 

«ДНІПРО-КІРОВОГРАД» за рахунок земель промисловості, транспорту, 

зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення» та відкласти розгляд 

на наступне засідання комісії. 

 

 Шамардін О.С. запропонував повернутися до розгляду пункту 2 

проекту рішення міської ради «Про затвердження ОКВП «ДНІПРО-

КІРОВОГРАД» проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

по вул. Лесі Українки, 62-н та вул. Мінській, 114-а» (для розміщення 

об’єктів інфраструктури). 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Повернутися до розгляду пункту 2 проекту рішення міської ради 

«Про затвердження ОКВП «ДНІПРО-КІРОВОГРАД» проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок по вул. Лесі 

Українки, 62-н та вул. Мінській, 114-а» (для розміщення об’єктів 

інфраструктури). 
 

2. З метою додаткового вивчення відкласти розгляд пункту 2 проекту 

рішення міської ради «Про затвердження ОКВП «ДНІПРО-КІРОВОГРАД» 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок по вул. Лесі 

Українки, 62-н та вул. Мінській, 114-а» (для розміщення об’єктів 

інфраструктури), а саме:  

«2. Затвердити обласному комунальному виробничому підприємству 

«ДНІПРО-КІРОВОГРАД» проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у постійне користування по вул. Мінській, 114-а 

(кадастровий № 3510100000:02:009:0213) загальною площею 0,5777 га 

(у тому числі по угіддях: 0,5777 га – землі, які використовуються для 
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технічної інфраструктури) для розміщення об’єктів інфраструктури ОКВП 

«ДНІПРО-КІРОВОГРАД» за рахунок земель промисловості, транспорту, 

зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення». 

 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

9. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про затвердження ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» технічної 

документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних 

ділянок по вул. Преображенській, 5» (для розміщення АТС-22/24) та 

пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради «Про затвердження 

ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» технічної документації із землеустрою щодо 

поділу та об’єднання земельних ділянок по вул. Преображенській, 5» 

(для розміщення АТС-22/24). 
 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

10. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про затвердження земельної ділянки по вул. Волкова 

(біля будинку № 24-в), право оренди на яку набувається на аукціоні» 

(для розміщення комп’ютерного залу) та пояснив його основні 

положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

   Деркаченко Ю.О. запропонував додатково вивчити вищезазначене 

питання та відкласти розгляд на наступне засідання комісії. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 
 

1. Відкласти розгляд проекту рішення міської ради 

«Про затвердження земельної ділянки по вул. Волкова 

(біля будинку № 24-в), право оренди на яку набувається на аукціоні» 

(для розміщення комп’ютерного залу). 

 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища Міської ради міста 

Кропивницького надати на комісію фотофіксацію об’єктів, розміщених на 

земельній ділянці по вул. Волкова (біля будинку № 24-в) запросити на 

комісію заявника для надання інформації. 
 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

11.  Питання (пункт 29 лист від 16.10.2018 № 1120 управління земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища Міської ради 

міста Кропивницького), а саме: «Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди 

на конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Євгена Тельнова 

(біля магазину «АТБ») та включення до Переліку земельної ділянки, 

яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом (для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі)» знято під час формування порядку 

денного даної комісії. 

 

12. 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. Короленка (напроти будинку № 38) 

та включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть 

на земельні торги окремим лотом» (для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні 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. Короленка 
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(напроти будинку № 38) та включення до Переліку земельної ділянки, 

яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом» (для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі).  
 

Результати голосування: 

«за» – 6, 

«утримались» – 1, 

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) на розі вулиць Комарова та Соборної та включення до 

Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги 

окремим лотом» (для будівництва та обслуговування будівель торгівлі) 

та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні 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) на розі вулиць 

Комарова та Соборної та включення до Переліку земельної ділянки, яку 

виставлятимуть на земельні торги окремим лотом» (для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі). 
 

Результати голосування: 

«за» – 4, 

«утримались» – 3, 

Рішення прийнято. 
 

14. 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. Соборній (біля будинку № 34) та включення до 

Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги 

окремим лотом» (для будівництва та обслуговування будівель торгівлі) 

та пояснив його основні положення. 
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 В обговоренні питання взяли участь присутні 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. Соборній 

(біля будинку № 34) та включення до Переліку земельної ділянки, 

яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом» (для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі)».  
 

Результати голосування: 

«за» – 6, 

«утримались» – 1, 

Рішення прийнято. 
 

15. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання дозволу на проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки по вул. Вокзальній, 2/30» (розміщення 

магазину) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання дозволу 

на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по вул. Вокзальній, 2/30» (розміщення магазину). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5, 

«утримались» – 2, 

Рішення прийнято. 

 

*** 

 Гребенчук Ю.Ф. залишив засідання комісії. 

*** 

 

16. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про продаж Фундовній Л.М. земельної ділянки 
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несільськогосподарського призначення по вул. Садовій, 81-а» та пояснив 

його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про продаж Фундовній Л.М. 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

по вул. Садовій, 81-а».  
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

17. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 20.02.2018 року № 1490» («Про поновлення договорів 

оренди земельних ділянок по м. Кропивницькому») та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про внесення змін 

до рішення Міської ради міста Кропивницького від 20.02.2018 року 

№ 1490» («Про поновлення договорів оренди земельних ділянок 

по м. Кропивницькому»). 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

18.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 06.09.2018 року № 1900» («Про поновлення 

ФОП Охрименко Н.В. договору оренди земельної ділянки 

по вул. Героїв України, 28-б») та пояснив його основні положення. 
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 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення Міської ради міста Кропивницького від 06.09.2018 року № 1900» 

(«Про поновлення ФОП Охрименко Н.В. договору оренди земельної ділянки 

по вул. Героїв України, 28-б»).  
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

19.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 06.09.2018 № 1854» («Про передачу у спільну сумісну 

власність земельних ділянок громадянам») та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення Міської ради міста Кропивницького від 06.09.2018 № 1854» 

(«Про передачу у спільну сумісну власність земельних ділянок 

громадянам»). 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

20.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про припинення Желудченку С.М. права користування 

земельною ділянкою по вул. Вокзальній (біля будинку № 27)» 

(для розміщення офісу) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про припинення 

Желудченку С.М. права користування земельною ділянкою 

по вул. Вокзальній (біля будинку № 27)» (для розміщення офісу). 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

21.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання ТОВ «Ритуал-Кіровоград» дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Соборній, 23-а» (для розміщення адмін будівлі) та пояснив його 

основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання ТОВ «Ритуал-

Кіровоград» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Соборній, 23-а» (для розміщення 

адмін будівлі). 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

22.  СЛУХАЛИ: 

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

міської ради «Про надання Павлюченку С.М. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Пацаєва 

(напроти буд. № 3, корп. 1)» та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання 

Павлюченку С.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Пацаєва (напроти буд. № 3, корп. 1)». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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23. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради «Про надання ТОВ «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «УКРАЇНА-

ЦЕНТР» договору на передачу в суборенду земельних ділянок 

по м. Кропивницькому» та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання 

ТОВ «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «УКРАЇНА-ЦЕНТР» договору на передачу 

в суборенду земельних ділянок по м. Кропивницькому». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

24.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про передачу Козіну В.П. в оренду земельної ділянки 

по вул. Соборній, 3-а» та пояснив його основні положення. 

ВИСТУПИЛИ: 

 Дрига В.В. запропонував погодити зазначене питання зі змінами 

в 2 абзаці пункту 2 та викласти в наступній редакції а саме: 

 «Встановити розмір орендної плати на рівні 3 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки». 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити зі змінами в 2 абзаці пункту 2 проект рішення міської ради 

«Про передачу Козіну В.П. в оренду земельної ділянки 

по вул. Соборній, 3-а» та викласти в наступній редакції а саме: 

 «Встановити розмір орендної плати на рівні 3 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

25.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання Франчуку А.І. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Ватутіна 

(біля ділянки з кадастровим № 3510100000:46:406:0028)» та пояснив його 

основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

1. Погодити проект рішення міської ради «Про надання Франчуку А.І. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Ватутіна (біля ділянки з кадастровим 

№ 3510100000:46:406:0028)». 

 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища Міської ради міста 

Кропивницького ініціювати включення до проекту порядку денного сесії 

міської ради вищезазначене питання за наявності згоди суміжних 

землекористувачів земельної ділянки по вул. Ватутіна 

(біля ділянки з кадастровим № 3510100000:46:406:0028)». 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

26.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання ТОВ «ТД «АГРОАЛЬЯНС» дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки по просп. Інженерів, 1» (розміщення та експлуатації, основних, 

підсобних і допоміжних приміщень) та пояснив його основні положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Горбенко С.Д. відповів на запитання комісії. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання ТОВ 

«ТД «АГРОАЛЬЯНС» дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки по просп. Інженерів, 1» 

(розміщення та експлуатації, основних, підсобних і допоміжних 

приміщень). 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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27.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання ГК «93 котельня» дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Волкова 

(біля гаражного кооперативу)» та пояснив його основні положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Пісний М.В. відповів на запитання комісії. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Відмовити у наданні ГК «93 котельня» дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Волкова 

(біля гаражного кооперативу). 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

28.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про поновлення договорів оренди земельних ділянок 

по місту Кропивницькому» (Жосан, 9 пунктів) (в частині 1-3 пунктів) 

та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити пункт 1 проекту рішення міської ради «Про поновлення 

договорів оренди земельних ділянок по місту Кропивницькому» (Жосан, 

9 пунктів), а саме: 

«1. Поновити Жосану Сергію Васильовичу договір оренди землі  

від 01.11.2013 № 40 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень 

від 20.12.2013 індексний № 9292673) строком на 25 років по вул. Великій 

Перспективній, 29 (кадастровий № 3510100000:29:237:0012) загальною 

площею 0,0187 га (у тому числі по угіддях: 0,0187 га – землі під 

громадською забудовою) для розміщення кафе за рахунок земель житлової 

та громадської забудови, укладений на підставі рішення Кіровоградської 
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міської ради від 29.01.2013 р. № 2236. 

Встановити розмір орендної плати на рівні 6 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити пункт 2 проекту рішення міської ради «Про поновлення 

договорів оренди земельних ділянок по місту Кропивницькому» (Жосан, 

9 пунктів), а саме: 
 

«2. Поновити фізичній особі-підприємцю Григір Аллі Станіславівні 

договір оренди землі від 02.12.2008 № 112 (державна реєстрація 

від 12.12.2008 № 040838700061) строком на 10 років біля перехрестя  

вулиць Казанської та Брестської (кадастровий № 3510100000:03:018:0001) 

загальною площею 0,0024 га (у тому числі по угіддях: 0,0024 га – вулиці та 

бульвари (включаючи тротуари), набережні, площі) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови, укладений на підставі рішення 

Кіровоградської міської ради від 28.12.2007 № 405 для розміщення 

торговельного кіоска. 

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 № 3510100000:03:018:0001) біля перехрестя вулиць 

Казанської та Брестської загальною площею 0,0024 га для розміщення 

кіоска». 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити пункт 3 проекту рішення міської ради «Про поновлення 

договорів оренди земельних ділянок по місту Кропивницькому» (Жосан, 

9 пунктів), а саме: 
 

«3. Поновити приватному підприємству «Ленд-В» договір оренди 

землі від 22.10.2008 № 96 (державна реєстрація від 24.10.2008 

№ 040838700042) строком на 2 роки по вул. Соборній (біля будинку № 24) 
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(кадастровий № 3510100000:33:301:0034) загальною площею 0,0750 га 

(у тому числі по угіддях: 0,0750 га – вулиці та бульвари (включаючи 

тротуари), набережні, площі) для розміщення адміністративного 

приміщення за рахунок земель житлової та громадської забудови, 

укладений на підставі рішення Кіровоградської міської ради від 02.06.2008 

№ 538. 

Встановити розмір орендної плати на рівні 7 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

29.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання Дризі В.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

(шляхом викупу) по вул. Преображенській, 88-б» та пояснив його основні 

положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Дрига В.В. повідомив, що відповідно до статей 1, 9, 14 Закону 

України «Про засади запобігання і протидії корупції» не прийматиме 

участь у голосуванні за вищезазначений проект рішення міської ради. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Дризі В.В. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність (шляхом викупу) по вул. Преображенській, 88-б». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5, 

«не голосували» – 1, 

Рішення прийнято. 
 

30.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про передачу ТОВ «ЕКОСТАЙЛ» в оренду земельної 

ділянки по вул. Лавандовій, 27» та пояснив його основні положення. 
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ВИСТУПИЛИ: 

 

 Мартовіцька Т.А. надала відповіді на запитання комісії. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу 

ТОВ «ЕКОСТАЙЛ» в оренду земельної ділянки по вул. Лавандовій, 27». 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

31. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про передачу Олексюк А.А. у власність земельної ділянки 

по вул. Шахтарській, 28» та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу Олексюк А.А. 

у власність земельної ділянки по вул. Шахтарській, 28». 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

*** 

 Деркаченко Ю.О. залишив роботу комісії. 

*** 

 

32.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про затвердження земельної ділянки по вул. Куроп’ятникова 

(біля магазину АТБ), право оренди на яку набувається на аукціоні» 

та пояснив його основні положення. 
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 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Відкласти розгляд проекту рішення міської ради 

«Про затвердження земельної ділянки по вул. Куроп’ятникова 

(біля магазину АТБ), право оренди на яку набувається на аукціоні». 
 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища Міської ради міста 

Кропивницького надати на комісію картографічне зображення (чіткі межі) 

відповідно договору оренди щодо земельної ділянки 

по вул. Куроп’ятникова (біля магазину АТБ). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

33.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.04.2018 

№ 1610» («Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок учасникам АТО») та пояснив його 

основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про внесення змін 

до рішення міської ради від 24.04.2018 № 1610» («Про надання дозволів на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

учасникам АТО»). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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34.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про уповноваження» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про уповноваження». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

35.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про доручення» та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради «Про доручення». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

Голова комісії         О.Шамардін 

 

 

 

Секретар комісії                   В.Дрига 


