
 

 

 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

ПРОТОКОЛ  № 118  

засідання постійної комісії з питань архітектури,  

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища 
 

 

05 червня 2019 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., 

Ларін А.С., 

 
 

Відсутні члени комісії: Деркаченко Ю.О., 

Запрошені: Білокінь С.В.- начальник  

управління капітального будівництва 

Міської ради міста Кропивницького, 

 

 Балакірєва С.М. – начальник  

управління кадрової роботи 

Міської ради міста Кропивницького, 

 

Вовенко О.А. – начальник  

управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного 

середовища Міської ради міста 

Кропивницького, 
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Мартинова І.В. – т.в.о. начальника 

управління містобудування та 

архітектури - начальник відділу 

планування управління містобудування та 

архітектури Міської ради міста 

Кропивницького,  
 

Присутні: 

 

Вожжова О.В. - щодо земельної ділянки 

по вул. Космонавта Попова  

(біля будинку № 5), 

 

Представники засобів масової інформації 

та громадських організацій 

 

 

 

Порядок денний 

 
 

 Загальні питання 

 

1. Про погодження проекту рішення міської ради № 3094  

«Про внесення змін до рішення міської ради від 29 липня 2014 року  

№ 3263 «Про структуру, загальну чисельність та штати апарату Міської 

ради міста Кропивницького та її виконавчого комітету, виконавчих органів 

Міської ради міста Кропивницького» (зі змінами) 

 

Доповідає: 

 

Білокінь С.В.- начальник  

управління капітального будівництва 

Міської ради міста Кропивницького 

 

2. Про погодження (доопрацьованого 05.06.2019) проекту рішення 

міської ради № 3095 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2276 «Про затвердження 

Програми капітального будівництва, реконструкції та капітального 

ремонту об’єктів комунального господарства і соціально-культурного 

призначення міста Кропивницького на 2019-2021 роки» (додається) 

 

Доповідає: 

 

Білокінь С.В.- начальник  

управління капітального будівництва 

Міської ради міста Кропивницького 
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Питання за порядковими номерами 3 - 31 доповідає начальник 

управління земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища Міської ради міста Кропивницького 

Вовенко Олег Анатолійович 

 

Гаражі (передача)  

3. Про погодження проекту рішення міської ради № 3014  

«Про передачу Митрофанову К.О. у власність земельної ділянки  

по вул. Гоголя (у дворі будинку № 57)» (для будівництва індивідуального 

гаража)  
 

4. Про погодження проекту рішення міської ради № 2962  

«Про передачу громадянам безоплатно у власність земельних ділянок  

по вул. Академіка Корольова, 24-а» (Бебко, 4 п., 2 діл.)  
 

5. Про погодження проекту рішення міської ради № 2810  

«Про передачу Вожжовій О.В. у власність земельної ділянки  

по вул. Космонавта Попова (біля будинку № 5)» (для будівництва 

індивідуального гаража) 

 

Постійне користування (дозволи) 

6. Про погодження проекту рішення міської ради № 2947  

«Про надання ТОВ «ІНСТИТУТ «МІСЬКБУДПРОЕКТ» дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки по вул. Соборній, 4» 

 

7. Про погодження проекту рішення міської ради № 2945  

«Про надання КП «ТАРНИК» дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки по вул. Руслана Слободянюка, 184» 

 

8. Про погодження проекту рішення міської ради № 2944  

«Про надання ТОВ «АНТАРЕКС» дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки по вул. Волкова, 19» 

 

9. Про погодження проекту рішення міської ради № 2946  

«Про надання ЖБК №42 дозволу на розроблення технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

по вул. Андріївській, 12» 
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Відмови 

10. Про погодження проекту рішення міської ради № 2967  

«Про відмову у наданні дозволів на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок» (Баранов, 28 п., 27 діл.) 

 

Припинення 

11. Про погодження проекту рішення міської ради № 2952  

«Про припинення ВАТ «Кіровоградська швейна фабрика «Зорянка» права 

користування земельною ділянкою по вул. Леоніда Куценка, 9» 

(розміщення гуртожитку) 
 

Аукціони (дозволи) 

12. Про погодження проекту рішення міської ради № 2484  

«Про затвердження земельної ділянки по просп. Інженерів, право оренди 

на яку набувається на аукціоні» (для розміщення об’єкту торгівлі  

та пункту технічного обслуговування автомобілів)  
 

Поновлення договорів оренди: 

13. Про погодження проекту рішення міської ради № 3018  

«Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по місту 

Кропивницькому» (8 пунктів) 
 

14. Про погодження проекту рішення міської ради № 2976  

«Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по місту 

Кропивницькому» 

 

Припинення права користування 

15. Про погодження проекту рішення міської ради № 2970  

«Про припинення ТОВ «Авіатор» права користування земельною ділянкою 

по вул. Добровольського, 15» 

 

16. Про погодження проекту рішення міської ради № 2972  

«Про припинення Мільто О.А. права користування земельною ділянкою 

пл. Дружби народів (біля буд. № 1)» 

 

17. Про погодження проекту рішення міської ради № 3016  

«Про припинення Чорному О.Є. права користування земельною ділянкою 

по вул. Куропятникова, 23» 

 

18. Про погодження проекту рішення міської ради № 3015  

«Про припинення Чорній Н.М. права користування земельною ділянкою 

по вул. Куропятникова, 23» 
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19. Про погодження проекту рішення міської ради № 2971  

«Про припинення ТОВ «Валентина-Сервіс» права користування 

земельною ділянкою по вул. Генерала Родимцева, 106 та надання дозволу 

на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки земельну 

ділянкою по вул. Генерала Родимцева, 106» 

 

Надання дозволів (оренда): 

20. Про погодження проекту рішення міської ради № 2974  

«Про надання Цвілюк С.В. дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду  

по вул. Вокзальній, 31-л» 

 

21. Про погодження проекту рішення міської ради № 2975  

«Про надання ПП ПВФ «Ацинус» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду по вул. Велика 

Перспективна, 63» 

 

22. Про погодження проекту рішення міської ради № 2704  

«Про надання Мартиненку О.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки  

по вул. Преображенській, 16-х»  
 

23. Про погодження проекту рішення міської ради № 2703  

«Про надання Вагжанову Ю.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду  

по вул. Преображенській, 18-а»  

 

Про передачу в оренду: 

24. Про погодження проекту рішення міської ради № 2741  

«Про передачу Усанову Д.С. в оренду земельної ділянки  

по вул. Добровольського, 15-а» 

 

25. Про погодження проекту рішення міської ради № 3019  

«Про передачу ПАТ «Кіровоградобленерго» в оренду земельних ділянок 

по пров. Аджамському, 6-а» 

 

26. Про погодження проекту рішення міської ради № 2740  

«Про передачу ТОВ «АПК» АГРОКОМПЛЕКС А» в оренду земельної 

ділянки по пров. Експериментальному, 4-а»  
 

27. Про погодження проекту рішення міської ради № 3049  

«Про передачу ПАТ «Кіровоградобленерго» в оренду земельних ділянок 

по вул. Верещагіна» 
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Додаткові 

28. Про погодження проекту рішення міської ради № 3120  

«Про надання АТ «УКРПОШТА» дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки по вул. Поповича, 3»  
 

29. Про погодження проекту рішення міської ради № 3121  

«Про надання ПрАТ «КАТП «АГРОБУДАВТОСЕРВІС» дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки по вул. Виставочній, 2-в»  
 

30. Про погодження проекту рішення міської ради № 2979  

«Про відмову у погодженні проекту землеустрою щодо встановлення 

(зміни) меж села Підгайці» 

 

31. Про погодження проекту рішення міської ради № 3128  

«Про внесення змін до рішення міської ради 07.05.2019 № 2516  

(«Про передачу ТОВ «Ритуал-Кіровоград» в оренду земельної ділянки по 

вул. Соборній, 23-а») 

 

 

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 внесення пропозиції 

включити до проекту порядку денного комісії питання відповідно до 

листів від 05.06.2019 № 19-727 (25 пунктів) управління земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища міської ради 

та від 31.05.2019 № 411 та 413 управління капітального будівництва 

міської ради.  
 

ВИСТУПИЛИ: 

 Вовенко О.А. вніс пропозиції: 

 включити до проекту порядку денного комісії наступні питання,  

а саме: 

 

про погодження проекту рішення міської ради № 3120 «Про надання 

АТ «УКРПОШТА» дозволу на розроблення технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

по вул. Поповича, 3; 
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про погодження проекту рішення міської ради № 3121 «Про надання 

ПрАТ «КАТП «АГРОБУДАВТОСЕРВІС» дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки по вул. Виставочній, 2-в»; 

 

про погодження проекту рішення міської ради № 2979 «Про відмову 

у погодженні проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села 

Підгайці»; 

 

про погодження проекту рішення міської ради № 3128  

«Про внесення змін до рішення міської ради 07.05.2019 № 2516  

«Про передачу ТОВ «Ритуал-Кіровоград» в оренду земельної ділянки  

по вул. Соборній, 23-а». 

 

 Не включити до переліку питань пункти 20, 21 листа від 05.06.2019 

№ 19-727 (25 пунктів) управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, а саме: 
 

про погодження проекту рішення міської ради № 2704 «Про надання 

Мартиненку О.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в оренду земельної ділянки по вул. Преображенській, 16-х»; 

 

про погодження проекту рішення міської ради № 2703 «Про надання 

Вагжанову Ю.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду по вул. Преображенській, 18-а». 
 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

1). Взяти за основу проект порядку денного засідання постійної 

комісії Міської ради міста Кропивницького з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища відповідно до листів від 05.06.2019 

№ 19-727 (25 пунктів) управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради та від 31.05.2019  

№ 411 та 413 управління капітального будівництва міської ради. 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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2). 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 (додаються), а саме:  

 

про погодження проекту рішення міської ради № 3120 «Про надання 

АТ «УКРПОШТА» дозволу на розроблення технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

по вул. Поповича, 3; 

 

про погодження проекту рішення міської ради № 3121 «Про надання 

ПрАТ «КАТП «АГРОБУДАВТОСЕРВІС» дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки по вул. Виставочній, 2-в»; 

 

про погодження проекту рішення міської ради № 2979 «Про відмову 

у погодженні проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села 

Підгайці»; 

 

про погодження проекту рішення міської ради № 3128 «Про внесення 

змін до рішення міської ради 07.05.2019 № 2516  

(«Про передачу ТОВ «Ритуал-Кіровоград» в оренду земельної ділянки  

по вул. Соборній, 23-а»). 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

3). 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 питання пункти 20, 21 листа  

від 05.06.2019 № 19-727 (25 пунктів) управління земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища міської ради, а саме: 

про погодження проекту рішення міської ради № 2704 «Про надання 

Мартиненку О.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення в оренду земельної ділянки по вул. Преображенській, 16-х»; 

про погодження проекту рішення міської ради № 2703 «Про надання 

Вагжанову Ю.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду по вул. Преображенській, 18-а». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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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 зі змінами та доповненнями. 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

 

Білоконя С.В., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 3094 «Про внесення змін до рішення міської ради  

від 29 липня 2014 року № 3263 «Про структуру, загальну чисельність  

та штати апарату Міської ради міста Кропивницького та її виконавчого 

комітету, виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького»  

(зі змінами) та пояснив його основні положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Балакірєва С.М. надала відповіді на запитання комісії. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

 1. З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проекту рішення 

міської ради № 3094 «Про внесення змін до рішення міської ради  

від 29 липня 2014 року № 3263 «Про структуру, загальну чисельність  

та штати апарату Міської ради міста Кропивницького та її виконавчого 

комітету, виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького»  

(зі змінами). 

 2. Доручити управлінню капітального будівництва міської ради 

повторно винести на комісію вищезазначене питання та запросити на 

комісію керівників виконавчих органів міської ради, окремі повноваження 

яких перейдуть до управління капітального будівництва у разі внесення 

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

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

Кропивницького та її виконавчого комітету, виконавчих органів Міської 

ради міста Кропивницького» (зі змінами). 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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2. СЛУХАЛИ: 

 

Білоконя С.В., який ознайомив членів комісії з (доопрацьованим 

05.06.2019) проектом рішення міської ради № 3095 «Про внесення змін  

до рішення Міської ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року  

№ 2276 «Про затвердження Програми капітального будівництва, 

реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального 

господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького 

на 2019-2021 роки»  та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Взяти до відома (доопрацьований 05.06.2019) проект рішення міської 

ради № 3095 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2276 «Про затвердження 

Програми капітального будівництва, реконструкції та капітального 

ремонту об’єктів комунального господарства і соціально-культурного 

призначення міста Кропивницького на 2019-2021 роки». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

3. СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 3014 «Про передачу Митрофанову К.О. у власність 

земельної ділянки по вул. Гоголя (у дворі будинку № 57)»  

(для будівництва індивідуального гаража) та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 3014 «Про передачу 

Митрофанову К.О. у власність земельної ділянки по вул. Гоголя  

(у дворі будинку № 57)» (для будівництва індивідуального гаража). 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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4. СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2962 «Про передачу громадянам безоплатно у власність 

земельних ділянок по вул. Академіка Корольова, 24-а» (Бебко, 4 п., 2 діл.) 

та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2962 «Про передачу 

громадянам безоплатно у власність земельних ділянок по вул. Академіка 

Корольова, 24-а» (Бебко, 4 п., 2 діл.). 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

5. СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2810 «Про передачу Вожжовій О.В. у власність земельної 

ділянки по вул. Космонавта Попова (біля будинку № 5)» (для будівництва 

індивідуального гаража) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2810 «Про передачу 

Вожжовій О.В. у власність земельної ділянки по вул. Космонавта Попова 

(біля будинку № 5)» (для будівництва індивідуального гаража). 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

6. СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2947 «Про надання ТОВ «ІНСТИТУТ 

«МІСЬКБУДПРОЕКТ» дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по 

вул. Соборній, 4» та пояснив його основні положення. 
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 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради № 2947 «Про надання  

ТОВ «ІНСТИТУТ «МІСЬКБУДПРОЕКТ» дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки по вул. Соборній, 4».  
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

7. СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2945 «Про надання КП «ТАРНИК» дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки по вул. Руслана Слободянюка, 184» та пояснив його 

основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради № 2945 «Про надання  

КП «ТАРНИК» дозволу на розроблення технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

по вул. Руслана Слободянюка, 184». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

8. СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2944 «Про надання ТОВ «АНТАРЕКС» дозволу  

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки по вул. Волкова, 19» та пояснив його 

основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2944 «Про надання  

ТОВ «АНТАРЕКС» дозволу на розроблення технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

по вул. Волкова, 19». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

9. СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2946 «Про надання ЖБК № 42 дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки по вул. Андріївській, 12» та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради № 2946 «Про надання  

ЖБК № 42 дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  

по вул. Андріївській, 12». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

10. СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2967 «Про відмову у наданні дозволів на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок»  

(Баранов, 28 п., 27 діл.) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити за виключенням пункту 5 проект рішення міської ради  

№ 2967 «Про відмову у наданні дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок»  
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(Баранов, 28 п., 27 діл.), а саме: 

«5. Відмовити Рагозіну Кирилу Олександровичу у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Паризької Комуни (біля земельної ділянки з кадастровим 

№ 3510100000:46:393:0081) загальною площею 0,1000 га для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) у зв’язку з тим, що розташування земельної ділянки 

не відповідає вимогам містобудівної документації, а саме: Плану 

зонування території міста Кіровограда, затвердженого рішенням міської 

ради від 17.09.2013 року № 2456 – земельна ділянка відноситься частково 

до зони магістральних вулиць, майданів (у червоних лініях)»  

(узгодити документи в частині схеми). 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

11. СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2952 «Про припинення ВАТ «Кіровоградська швейна 

фабрика «Зорянка» права користування земельною ділянкою  

по вул. Леоніда Куценка, 9» (розміщення гуртожитку) та пояснив його 

основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради № 2952 «Про припинення  

ВАТ «Кіровоградська швейна фабрика «Зорянка» права користування 

земельною ділянкою по вул. Леоніда Куценка, 9»  

(розміщення гуртожитку). 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

*** 

 Ларін А.С. залишив засідання комісії. 

*** 
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12. СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2484 «Про затвердження земельної ділянки по просп. 

Інженерів, право оренди на яку набувається на аукціоні» (для розміщення 

об’єкту торгівлі та пункту технічного обслуговування автомобілів) та 

пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради № 2484 «Про затвердження 

земельної ділянки по просп. Інженерів, право оренди на яку набувається 

на аукціоні» (для розміщення об’єкту торгівлі та пункту технічного 

обслуговування автомобілів). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

13. СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 3018 «Про поновлення договорів оренди земельних 

ділянок по місту Кропивницькому» (8 пунктів) та пояснив його основні 

положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Бєлов В.В. зазначив, що вищезазначений проект рішення в розрізі та 

запропонував внести доповнення до кожного пункту щодо встановлення 

розміру орендної плати на відповідному рівні від нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки в рік. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Погодити з доповненням пункт 1 проекту рішення міської ради  

№ 3018 «Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по місту 

Кропивницькому» (8 пунктів) та викласти в наступній редакції, а саме: 

 

«1. Поновити товариству з обмеженою відповідальністю 

«Антарезплаза» договір оренди землі від 06.11.2009 № 229 строком на  
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10 років по вул. Промисловій, 20 (кадастровий № 3510100000:19:139:0021) 

загальною площею 0,3056 га для розміщення та експлуатації будівель  

і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства. 

Встановити розмір орендної плати на рівні 4 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки». 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

2. Погодити з доповненням пункт 2 проекту рішення міської ради  

№ 3018 «Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по місту 

Кропивницькому» (8 пунктів) та викласти в наступній редакції, а саме: 

 

«2. Поновити Бурсаковій Ользі Миколаївні договір оренди землі  

від 22.06.2009 № 140 строком на 10 років по вул. Пашутінська, 44/77 

(кадастровий № 3510100000:29:269:0015) загальною площею 0,0053 га  

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 

Встановити розмір орендної плати на рівні 5 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки». 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

3. Погодити з доповненням пункт 3 проекту рішення міської ради  

№ 3018 «Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по місту 

Кропивницькому» (8 пунктів) та викласти в наступній редакції, а саме: 

 

«3. Поновити Кутулупенку Олександру Миколайовичу договір оренди 

землі від 16.07.2014 № 73 строком на 5 років по вул. Генерала  

Родимцева, 1-г (кадастровий № 3510100000:40:336:0020) загальною 

площею 0,0030 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 

Встановити розмір орендної плати на рівні 4 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки». 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

4. Погодити з доповненням пункт 4 проекту рішення міської ради  

№ 3018 «Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по місту 

Кропивницькому» (8 пунктів) та викласти в наступній редакції, а саме: 
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 «4. Поновити Кутулупенку Олександру Миколайовичу договір 

оренди землі від 17.09.2014 № 98 строком на 5 років  

по вул. Преображенська, 107 (кадастровий № 3510100000:40:333:0012) 

загальною площею 0,0030 га для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі. 

Встановити розмір орендної плати на рівні 4 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки». 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

5. Погодити з доповненням пункт 5 проекту рішення міської ради  

№ 3018 «Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по місту 

Кропивницькому» (8 пунктів) та викласти в наступній редакції, а саме: 

 

 «5.Поновити Пітушкану Сергію Георгійовичу договір оренди землі 

від 02.07.2014 № 64 строком на 5 років по вул. Карбишева, 1-а 

(кадастровий № 3510100000:05:043:0003) загальною площею 0,0027 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 

Встановити розмір орендної плати на рівні 6 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки». 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

6. Погодити з доповненням пункт 6 проекту рішення міської ради  

№ 3018 «Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по місту 

Кропивницькому» (8 пунктів) та викласти в наступній редакції, а саме: 

 

 «6. Поновити фізичній особі-підприємцю Короленку Миколі 

Васильовичу договір оренди землі від 28.07.2009 № 64 строком на 10 років 

по вул. Колодязній (біля будинку по вул. Кропивницького, 7, корп. 2) 

(кадастровий № 3510100000:25:180:0004) загальною площею 0,3888 га для 

розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних 

послуг та допоміжних операцій. 

Встановити розмір орендної плати на рівні 3 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки». 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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7. Погодити в цілому з доповненням в частині встановлення розміру 

орендної плати на відповідному рівні від нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки в рік проект рішення міської ради № 3018  

«Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по місту 

Кропивницькому» (8 пунктів). 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

14. СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з (доопрацьованим) 

проектом рішення міської ради № 2976 «Про поновлення договорів оренди 

земельних ділянок по місту Кропивницькому» та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Погодити з доповненням пункт 1 проекту рішення міської ради  

№ 2976 «Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по місту 

Кропивницькому» та викласти в наступній редакції, а саме: 

«1. Поновити товариству з обмеженою відповідальністю  

«Ринок Престиж» договір оренди землі від 26.05.2009 № 123 (державна 

реєстрація від 06.08.2009 № 040938700058) строком на 10 років  

по вул. Космонавта Попова (кадастровий № 3510100000:37:316:0064) 

загальною площею 0,0065 га для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

 Встановити розмір орендної плати на рівні 12 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки». 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

2. Погодити з доповненням пункт 2 проекту рішення міської ради  

№ 2976 «Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по місту 

Кропивницькому» та викласти в наступній редакції, а саме: 

 

«2. Поновити товариству з обмеженою відповідальністю «Ринок 

Престиж» договір оренди землі від 26.05.2009 № 124 (державна реєстрація 

від 06.08.2009 № 040938700059) строком на 10 років по вул. Космонавта 

Попова (кадастровий № 3510100000:37:316:0063) загальною площею 
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0,0104 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 

Встановити розмір орендної плати на рівні 12 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки». 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

15. СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2970 «Про припинення ТОВ «Авіатор» права користування 

земельною ділянкою по вул. Добровольського, 15» та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Відмовити у припиненні ТОВ «Авіатор» права користування 

земельною ділянкою по вул. Добровольського, 15».   
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

16. СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2972 «Про припинення Мільто О.А. права користування 

земельною ділянкою пл. Дружби народів (біля буд. № 1)» та пояснив його 

основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2972 «Про припинення 

Мільто О.А. права користування земельною ділянкою пл. Дружби народів 

(біля буд. № 1)».  
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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17. СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 3016 «Про припинення Чорному О.Є. права користування 

земельною ділянкою по вул. Куропятникова, 23» та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Відмовити у припиненні Чорному О.Є. права користування 

земельною ділянкою по вул. Куропятникова, 23. 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

18.  СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 3015 «Про припинення Чорній Н.М. права користування 

земельною ділянкою по вул. Куропятникова, 23» та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Відмовити у припиненні Чорній Н.М. права користування земельною 

ділянкою по вул. Куропятникова, 23. 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

19.  СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2971 «Про припинення ТОВ «Валентина-Сервіс» права 

користування земельною ділянкою по вул. Генерала Родимцева, 106  

та надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки земельну ділянкою по вул. Генерала Родимцева, 106» та пояснив 

його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Відкласти розгляд проекту рішення міської ради № 2971  

«Про припинення ТОВ «Валентина-Сервіс» права користування 

земельною ділянкою по вул. Генерала Родимцева, 106 та надання дозволу 

на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки земельну 

ділянкою по вул. Генерала Родимцева, 106» (управлінню земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища міської ради 

доопрацювати проект рішення та узгодити питання з заявником).  
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

20.  СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2974 «Про надання Цвілюк С.В. дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

в оренду по вул. Вокзальній, 31-л» та пояснив його основні положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Дрига В.В. запропонував доручити управлінню земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища міської ради надати 

додаткову інформацію щодо вищезазначеного питання (про стан сплати  

за оренду земельної ділянки тощо). 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Відкласти розгляд проекту рішення міської ради № 2974  

«Про надання Цвілюк С.В. дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду  

по вул. Вокзальній, 31-л». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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21.  СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2975 «Про надання ПП ПВФ «Ацинус» дозволу  

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

в оренду по вул. Велика Перспективна, 63» та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради № 2975 «Про надання  

ПП ПВФ «Ацинус» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду по вул. Велика Перспективна, 63». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

22.  СЛУХАЛИ: 

 

Питання «Про погодження проекту рішення міської ради № 2704 

«Про надання Мартиненку О.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки  

по вул. Преображенській, 16-х» знято під час формування проекту порядку 

денного даного засідання постійної комісії міської ради з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища.  
 

23. СЛУХАЛИ: 

 

Питання «Про погодження проекту рішення міської ради № 2703 

«Про надання Вагжанову Ю.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду  

по вул. Преображенській, 18-а» знято під час формування проекту порядку 

денного даного засідання постійної комісії міської ради з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища. 
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24.  СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2741 «Про передачу Усанову Д.С. в оренду земельної 

ділянки по вул. Добровольського, 15-а» та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради № 2741 «Про передачу 

Усанову Д.С. в оренду земельної ділянки по вул. Добровольського, 15-а».  
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

25.  СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 3019 «Про передачу ПАТ «Кіровоградобленерго» в оренду 

земельних ділянок по пров. Аджамському, 6-а» та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 3019 «Про передачу ПАТ 

«Кіровоградобленерго» в оренду земельних ділянок  

по пров. Аджамському, 6-а».  
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

26.  СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2740 «Про передачу ТОВ «АПК» АГРОКОМПЛЕКС А»  

в оренду земельної ділянки по пров. Експериментальному, 4-а» та пояснив 

його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2740 «Про передачу  

ТОВ «АПК» АГРОКОМПЛЕКС А» в оренду земельної ділянки  

по пров. Експериментальному, 4-а».  
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

27.  СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 3049 «Про передачу ПАТ «Кіровоградобленерго» в оренду 

земельних ділянок по вул. Верещагіна» та пояснив його основні 

положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 3049 «Про передачу  

ПАТ «Кіровоградобленерго» в оренду земельних ділянок  

по вул. Верещагіна». 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

28.  СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 3120 «Про надання АТ «УКРПОШТА» дозволу  

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки по вул. Поповича, 3» та пояснив його 

основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 3120 «Про надання  

АТ «УКРПОШТА» дозволу на розроблення технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

по вул. Поповича, 3». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

29.  СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 3121 «Про надання ПрАТ «КАТП 

«АГРОБУДАВТОСЕРВІС» дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

по вул. Виставочній, 2-в» та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 3121 «Про надання ПрАТ 

«КАТП «АГРОБУДАВТОСЕРВІС» дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки по вул. Виставочній, 2-в». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

30.  СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2979 «Про відмову у погодженні проекту землеустрою 

щодо встановлення (зміни) меж села Підгайці» та пояснив його основні 

положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2979 «Про відмову  

у погодженні проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села 

Підгайці». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

31.  СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 3128 «Про внесення змін до рішення міської ради 

07.05.2019 № 2516 («Про передачу ТОВ «Ритуал-Кіровоград» в оренду 

земельної ділянки по вул. Соборній, 23-а») та пояснив його основні 

положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 3128 «Про внесення змін  

до рішення міської ради 07.05.2019 № 2516 («Про передачу ТОВ «Ритуал-

Кіровоград» в оренду земельної ділянки по вул. Соборній, 23-а»). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

 

 

 

Голова комісії         О.Шамардін 

 

 

 

Секретар комісії                   В.Дрига 


