
 

 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

ПРОТОКОЛ  №  126 

засідання постійної комісії з питань архітектури,  

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища 

 

від 02 жовтня 2019 року м. Кропивницький 

 

Голова комісії О.Шамардін, 

 

Присутні члени комісії: В.Дрига, - секретар комісії, 

С.Капітонов - заступник голови комісії, 

В.Бєлов, 

Ю.Гребенчук, 

А.Ларін, 

 

Відсутні члени комісії: Ю.Деркаченко, 

 

Запрошені: С.Бойко - депутат  

Міської ради міста Кропивницького, 

 

Т.Ломова – т.в.о. директора  

департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій - 

начальник управління економіки  

Міської ради міста Кропивницького, 

 

Ю.Яндович – заступник начальника 

Головного управління житлово-

комунального господарства 

Міської ради міста Кропивницького, 

 

А.Сліпченко – заступник начальника 

управління капітального будівництва 

Міської ради міста Кропивницького, 
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В.Пидорич – т.в.о. начальника управління 

земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища 

Міської ради міста Кропивницького, 

 

 І.Мартинова – т.в.о. начальника 

управління містобудування та архітектури 

Міської ради міста Кропивницького, 

 

Присутні: М.Гречуха – щодо проєктів рішень міської 

ради № 3341 та 3342, 
 

В.Владов – землевпорядник, ФОП Владов, 

О.Нестеренко та В.Кобилянський ТОВ 

«Базис-Конект» - щодо картографічних 

схем земельних ділянок на розі вулиць 

Сергія Сєнчева та Родникової та  

по пров. Олексія Глобенка, 
 

Р.Малина, Д.Яковенко, Г.Дуров, 

О.Яковенко – щодо проекту рішення 

міської ради № 3329 (доопрацьований), 
 

Т.Єсипенко – щодо земельної ділянки по 

пров. Верхньовеселий, 26-а, 
 

В.Доленко – голова ГО «СТ «Дружба», 
 

В.Лісун – голова Громадської Організації 

«Мікрорайон Садовий» 

 

Представники засобів масової інформації 

та громадських організацій 

 

Порядок денний 

 

Загальні питання 

 

1. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3341  

«Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах) по вул. Кропивницького та включення до Переліку 

земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом» 

(будівлі торгівлі, 0,0500 га)  

Доповідає: 

 

С.Бойко - депутат міської ради 
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2. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3342  

«Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах) по вулиці Кропивницького та включення до Переліку 

земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом» 

(об'єкти дорожнього сервісу, 0,0745 га)  

 

Доповідає: 

 

С.Бойко - депутат міської ради міста 
 

3. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3336 

(доопрацьований) «Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 12 липня 2018 року № 1765 «Про затвердження 

Програми розвитку та збереження зелених насаджень у місті 

Кропивницькому на 2018-2021 роки» 

 

Доповідає: 

 

Ю.Яндович – заступник начальника 

Головного управління житлово-

комунального господарства 

 

4. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3318 

(доопрацьований) «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»  

 

Доповідає: 

 

А.Сліпченко – заступник начальника 

управління капітального будівництва 

 

 

5. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3343  

«Про затвердження Меморандуму про гарантії територіальної громади 

міста обласного значення Кропивницький територіальній громаді  

смт Нового у разі приєднання територіальної громади смт Нового  

до територіальної громади міста обласного значення Кропивницький»  

 

Доповідає: 

 

Т.Ломова – т.в.о. директора  

департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій  
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Питання доповідає т.в.о. начальника управління земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища В.Пидорич 

 

Учасники АТО (передача)  

6. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3329 

(доопрацьований) «Про передачу безоплатно у власність земельних 

ділянок учасникам АТО» (пункти 2, 3, 4, 6, 11,5 ділянок)  

 

Приватний сектор (передача) 

7. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3307  

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

вул. Архітектора Достоєвського (біля будинку № 15/1)» 

 

Індивідуальне садівництво (дозволи) 

8. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3228  

«Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам в садівничому товаристві  

«ім. Тимірязєва» (15 пунктів, 14 ділянок)  

 

9. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3143  

«Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам в садових товариствах»  

(7 пунктів, 6 ділянок)  

 

10. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3148  

«Про надання Журавці О.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Глинки» 

 

Індивідуальне садівництво (передача) 

11. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3306  

«Про передачу Шкрьобці В.В. у власність земельної ділянки  

по пров. Івана Маркова (біля будинку № 1-г)» 

 

Поділ (затвердження) 

12. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3198  

«Про затвердження Сергієнку В.М. технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки по вул. Київській, 59/61» 

 

Гаражі (передача) 

13. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3364  

«Про передачу Волохову О.В. безоплатно у власність земельної ділянки по 

вул. Олексія Волохова (напроти будинку № 9/1)» 
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14. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3309  

«Про передачу Цирульнику М.В. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Солдатській (гаражний кооператив «Гірник») 

 

Постійне користування (дозволи) 

15. Про погодження проєкту рішення міської ради № 2837  

«Про надання КП «Дендропарк» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Академіка Тамма 

(біля будинку № 4)» (озеленення території та облаштування 

автопарковки) 

 

16. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3382  

«Про надання Релігійній організації «Релігійна громада євангельських 

християн-баптистів «Християнська церква» дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Генерала 

Жадова (біля будинку № 26/2)»  

 

Аукціони (затвердження) 

17. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3175  

«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних 

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

включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні 

торги окремим лотом» (для розміщення та експлуатації об’єктів 

дорожнього сервісу) 

 

18. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3219  

«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних 

торгах) на розі вулиць Космонавта Попова та Юрія Коваленка  

та включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на 

земельні торги окремим лотом» (для будівництва обслуговування будівель 

торгівлі) 

 

Оренда (передача) 

19. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3158  

«Про передачу ПАТ «Кіровоградобленерго» в оренду земельної ділянки  

по вул. Районній, 10»  

 

20. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3180  

«Про передачу ТОВ «Будівельно-промисловій компанії Будресурс-ВГ»  

в оренду земельної ділянки по вул. Волкова, 16-а» 
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21. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3279  

«Про затвердження Смоляру А.М. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки шляхом зміни цільового призначення по вул. Героїв 

України, 32-в» (розміщення гаражів)  

 

22. Про погодження проєкту рішення міської ради № 2977  

«Про передачу ТОВ Євробудлайн в оренду земельної ділянки  

по вул. Євгена Тельнова, 2» (для розміщення будівель торгівлі)  

 

23. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3252 

(доопрацьований) «Про затвердження Александрову В.Є. технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) по проїзду Аджамському, 5  

та передача її в оренду» (виробнича база)  

 

24. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3269  

«Про затвердження ТОВ «Сіті Лайн Компанії» технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  

в натурі (на місцевості) по вул. Віктора Чміленка, 24-а та передача  

її в оренду» (для будівництва та обслуговування будівель торгівлі) 

 

Викуп (дозволи) 

25. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3157  

«Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по вул. Олексія Єгорова, 10/18»  

 

26. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3071  

«Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по вул. Вокзальній (біля будинку № 24)» 

 

27. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3312 

(доопрацьований) «Про внесення змін до рішень Міської ради міста 

Кропивницького» (від 11.06.2019 року № 2707 «Про надання дозволів  

на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

громадянам», від 11.06.2019 року № 2579 «Про надання Дризі Є.В. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

по вул. Інтернаціональній, 75»)  

 

28. Про погодження проєкту рішення міської ради б/н  

«Про внесення змін до рішення міської ради № 2823 від 10.09.2019»  

(«Про передачу Моцному Р.В, та Олійник Н.М. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Шульгіних, 32-ж»)  
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Додаткові питання 

29. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3367  

«Про надання ТОВ «Катков К» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду  

по просп. Промисловому, 9-а» 

 

30. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3377  

«Про передачу у спільну сумісну власність земельної ділянки  

по вул. Карабінерній, 28/68» 

 

31. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3379  

«Про передачу Кузніцовій О.А. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Куроп’ятникова (біля буд. 29)» 

 

32. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3378  

«Про надання Родіонову О.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Козацькій 

(напроти будинку № 49)»  

 

Оренда (дозволи) 

33. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3154  

«Про надання Красновій В.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду  

по вул. Вокзальній, 31-к» (будівництво та обслуговування будівель 

торгівлі) 

 

34. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3186  

«Про надання Марчинському В.Г. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки  

по вул. Пашутінська, 44-г» (для розміщення та обслуговування офісних 

будівель) 

 

35. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3189  

«Про надання Марчинському В.Г. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки  

по пров. Центральному, 3-г» (для розміщення та обслуговування офісних 

будівель) 

 

36. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3206  

«Про надання ТОВ «М-Термінал» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки  

по вул. Лавандова, 27-в» (для розміщення комплексу будівель) 
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37. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3187  

«Про надання Сімбабі А.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення в оренду земельної ділянки по вул. Курортна, 12-а»  

(для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд) 

 

38. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3182 

(доопрацьований) «Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  

по просп. Університетському, 18» (під розміщення автозаправної 

станції) 

 

39. Про погодження проєкту 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» (для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі (для розміщення адміністративно-комерційного комплексу) 

 

40. Питання «Про погодження проєкту рішення міської ради  

№ 3207 «Про надання дозволу Вітряченку Л.Б. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового 

призначення по вул. Кропивницького, 6-а» знято під час формування 

порядку денного даного засідання постійної комісії міської ради з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища (на сесії міської ради 

10.09.2019 прийнято рішення № 2846) 

 

41. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3272  

«Про надання Іожиці В.І. дозволу на розроблення технічної документації  

із землеустрою щодо поділу земельної ділянки  

по вул. Кропивницького, 189-а» (для розміщення пункту технічного 

обслуговування автомобілів та роздрібної торгівлі) 

 

42. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3338 

(доопрацьований) «Про надання Орлову М.О. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду  

по вул. Кримська, 16-а» (для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі) 
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Оренда (поновлення) 

43. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3280 

(доопрацьований) «Про поновлення договорів оренди земельних ділянок 

по місту Кропивницькому» (Зіненко, 2 ділянки, ПВКФ Укрцентрлюкс) 

 

44. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3268  

«Про поновлення МПП фірмі «Ерідон» договору оренди земельної ділянки 

по вул. Аджамській, 25» (для розміщення залізничних шляхів) 

 

45. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3213  

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

ділянки по вул. Олександрійське шосе, 1» 

 

Оренда (припинення) 

46. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3045 

(доопрацьований) «Про припинення Міненко В.М. права користування 

земельною ділянкою по вул. Олексія Єгорова, 40-р» 

 

47. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3117 

(доопрацьований) «Про припинення Власюку С.П. договору оренди землі 

по вул. Великій Перспективній, 10» 

 

48. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3178  

«Про припинення Сальнікову М.Ю. права користування земельною 

ділянкою по вул. Полтавській (біля будинку № 24) та передачі її у 

власність»  

 

49. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3153  

«Про припинення Корпорації «Система ССБ» права користування 

земельною ділянкою по вул. Гоголя, 70 та передачі ТОВ «Зартех» в оренду 

земельної ділянки по вул. Гоголя, 70» (для розміщення 

адміністративного приміщення)  

 

50. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3270  

«Про припинення права користування земельними ділянками  

по м. Кропивницькому (ТОВ Єлисеївський, ПрАТ «МААК УРГА») 

 

51. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3271  

«Про припинення Кагановській І.М. права користування земельною 

ділянкою по вул. Генерала Жадова» (на зупинці транспорту) 
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Суборенда 

52. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3278  

«Про надання Масаликіну А.І. дозволу на передачу в суборенду земельних 

ділянок» (будівництво та обслуговування будівель торгівлі) 

 

53. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3176  

«Про надання згоди на передачу в суборенду земельної ділянки  

по вул. Яновського, 155» (для розміщення підприємства) 

 

Оренда (ставки) 

54. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3337  

«Про затвердження ставок орендної плати за земельні ділянки комунальної 

власності в місті Кропивницькому» 

 

Внесення змін 

55. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3322  

«Про внесення змін до рішень Міської ради міста Кропивницького»  

(від 07.05.2019 року № 2536 «Про передачу у спільну сумісну власність 

земельних ділянок громадянам», від 11.06.2019 року № 2680 «Про передачу 

у спільну сумісну власність земельних ділянок громадянам»)  

 

56. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3350 

(повторно) «Про врегулювання питань земельних відносин на території 

міста Кропивницького» 

 

 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 О.Шамардіна 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 01.10.2019 № 19-1183 (47 пунктів) управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища Міської ради міста 

Кропивницького та переліку загальних питань, які зареєстровані  

в управлінні апарату Міської ради міста Кропивницького для розгляду 

постійною комісією міської ради з питань архітектури, будівництва, 

реклами, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища. 
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ВИСТУПИЛИ: 

 

 В.Пидорич вніс пропозиції: 

 

Не включати до проєкту порядку денного комісії пункти 10, 17  

та 29 листа від 01.10.2019 № 19-1183 (47 пунктів) управління земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища Міської ради 

міста Кропивницького, а саме: 

 

«Постійне користування (дозволи) 

10. Проект № 2837 Про надання КП «Дендропарк» дозволу  

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Академіка Тамма (біля будинку № 4) (озеленення території та 

облаштування автопарковки); 

*** 

17. Проект № 2977 Про передачу ТОВ Євробудлайн в оренду 

земельної ділянки по вул. Євгена Тельнова, 2 (для розміщення будівель 

торгівлі); 

*** 

29. Проект № 3207 Про надання дозволу Вітряченку Л.Б. на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом 

зміни цільового призначення по вул. Кропивницького, 6-а». 

 

 Включити до проєкту порядку денного комісії питання, а саме: 

про погодження проєкту рішення міської ради № 3367 «Про надання 

ТОВ «Катков К» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду по просп. Промисловому, 9-а»; 

 

про погодження проєкту рішення міської ради № 3377 «Про передачу 

у спільну сумісну власність земельної ділянки по вул. Карабінерній, 

28/68»; 

 

про погодження проєкту рішення міської ради № 3379 «Про передачу 

Кузніцовій О.А. безоплатно у власність земельної ділянки  

по вул. Куроп’ятникова (біля буд. 29)»; 

 

про погодження проєкту рішення міської ради № 3378 «Про надання 

Родіонову О.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Козацькій (напроти будинку № 49). 
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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 листа управління 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

Міської ради міста Кропивницького від 01.10.2019 № 19-1183 (47 пунктів) 

управління земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища Міської ради міста Кропивницького та переліку загальних 

питань, які зареєстровані в управлінні апарату Міської ради міста 

Кропивницького для розгляду постійною комісією міської ради з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища. 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (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 пункти 10, 17 та 29 листа  

від 01.10.2019 № 19-1183 (47 пунктів) управління земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища Міської ради міста 

Кропивницького, а саме: 

«Постійне користування (дозволи) 

10. Проект № 2837 Про надання КП «Дендропарк» дозволу  

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Академіка Тамма (біля будинку № 4) (озеленення території та 

облаштування автопарковки); 

*** 

17. Проект № 2977 Про передачу ТОВ Євробудлайн в оренду 

земельної ділянки по вул. Євгена Тельнова, 2 (для розміщення будівель 

торгівлі); 

*** 

29. Проект № 3207 Про надання дозволу Вітряченку Л.Б.  

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

шляхом зміни цільового призначення по вул. Кропивницького, 6-а».  

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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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 питання (додаються), а саме: 

про погодження проєкту рішення міської ради № 3367 «Про надання 

ТОВ «Катков К» дозволу на розроблення проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки в оренду  

по просп. Промисловому, 9-а»; 

 

про погодження проєкту рішення міської ради № 3377 «Про передачу 

у спільну сумісну власність земельної ділянки  

по вул. Карабінерній, 28/68»; 

 

про погодження проєкту рішення міської ради № 3379 «Про передачу 

Кузніцовій О.А. безоплатно у власність земельної ділянки  

по вул. Куроп’ятникова (біля буд. 29)»; 

 

про погодження проєкту рішення міської ради № 3378 «Про надання 

Родіонову О.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Козацькій (напроти будинку № 49). 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

4). Затвердити порядок денний засідання постійної комісії Міської 

ради міста Кропивницького з питань архітектури, будівництва, реклами, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища в цілому з доповненнями. 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

1. СЛУХАЛИ: 

 

С.Бойка, який представив проєкт рішення міської ради № 3341  

«Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах) по вул. Кропивницького та включення до Переліку 

земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом» 

(будівлі торгівлі, 0,0500 га), пояснив його основні положення  
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та поінформував про зустріч з виборцями щодо цього питання. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 М.Гречуха відповів на запитання комісії та надав уточнюючу 

інформацію. 

 

 В.Бєлов запропонував детальніше вивчити зазначене питання  

та доручити управлінню містобудування та архітектури міської ради надати 

на комісію висновок щодо відповідності заявленої у зверненні ситуації 

містобудівної документації нормативно — правовим актам  

(з чітким зазначенням щодо відповідності плану зонування, дотримання 

меж, які виходять на землі загального користування та стосовно наявності 

інженерних мереж на вищезазначеній земельній ділянці).  

 

 О.Шамардін вніс пропозицію з метою досконалішого вивчення 

питання відкласти розгляд запропонованого С.Бойком проєкту рішення.  

 

 В.Бєлов запропонував рекомендувати міському голові не включати  

до проєкту порядку денного сімнадцятої сесії Міської ради міста 

Кропивницького питання про розгляд проєкту рішення міської ради  

№ 3174 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах) по вул. Кропивницького та включення до Переліку 

земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом» 

(будівлі торгівлі). 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії, І.Мартинова 

та В.Пидорич. 

 

ВИРІШИЛИ: 
 

1. Відкласти розгляд проєкту рішення міської ради № 3341  

«Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах) по вул. Кропивницького та включення до Переліку 

земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом»  

(будівлі торгівлі, 0,0500 га). 

 

2. Доручити управлінню містобудування та архітектури міської ради 

надати на комісію висновок щодо відповідності заявленої у зверненні 

ситуації містобудівної документації нормативно — правовим актам  

(з чітким зазначенням щодо відповідності плану зонування, дотримання 

меж, які виходять на землі загального користування та стосовно наявності 

інженерних мереж на вищезазначеній земельній ділянці). 
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3. Рекомендувати міському голові не включати до проєкту порядку 

денного сімнадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького питання  

про розгляд проєкту рішення міської ради № 3174 «Про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу 

права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах)  

по вул. Кропивницького та включення до Переліку земельної ділянки,  

яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом» (будівлі торгівлі). 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

 

С.Бойка, який представив проєкт рішення міської ради № 3342  

«Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах) по вулиці Кропивницького та включення  

до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги 

окремим лотом» (об'єкти дорожнього сервісу, 0,0745 га) пояснив його 

основні положення та поінформував про зустріч з виборцями щодо цього 

питання. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 М.Гречуха відповів на запитання комісії та надав уточнюючу 

інформацію. 

 

 В.Бєлов запропонував детальніше вивчити зазначене питання та 

доручити управлінню містобудування та архітектури міської ради надати 

на комісію висновок щодо відповідності заявленої у зверненні ситуації 

містобудівної документації нормативно — правовим актам (з чітким 

зазначенням щодо відповідності плану зонування, дотримання меж,  

які виходять на землі загального користування та стосовно наявності 

інженерних мереж на вищезазначеній земельній ділянці).  

 

 О.Шамардін вніс пропозицію з метою досконалішого вивчення 

питання відкласти розгляд запропонованого С.Бойком проєкту рішення.  

 

 В.Бєлов запропонував рекомендувати міському голові не включати  

до проєкту порядку денного сімнадцятої сесії Міської ради міста 

Кропивницького питання щодо розгляду проєкту рішення міської ради  

№ 3224 (доопрацьований) «Про затвердження проекту землеустрою щодо 
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відведення земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних 

засадах (земельних торгах) по вулиць Кропивницького та включення до 

Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги 

окремим лотом (об’єкти дорожнього сервісу). 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії, І.Мартинова 

та В.Пидорич. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Відкласти розгляд проєкту рішення міської ради № 3342  

«Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах) по вулиці Кропивницького та включення до Переліку 

земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом»  

(об'єкти дорожнього сервісу, 0,0745 га). 

 

2. Доручити управлінню містобудування та архітектури міської ради 

надати на комісію висновок щодо відповідності заявленої у зверненні 

ситуації містобудівної документації нормативно — правовим актам  

(з чітким зазначенням щодо відповідності плану зонування, дотримання 

меж, які виходять на землі загального користування та стосовно наявності 

інженерних мереж на вищезазначеній земельній ділянці). 

 

3. Рекомендувати міському голові не включати до проєкту порядку 

денного сімнадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького питання про 

розгляд проєкту рішення міської ради № 3224 (доопрацьований)  

«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних 

торгах) по вулиць Кропивницького та включення до Переліку земельної 

ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом  

(об’єкти дорожнього сервісу. 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

*** 

 С.Капітонов долучився до роботи комісії. 

*** 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 О.Шамардіна, який повідомив комісію про присутніх 

землевпорядників щодо ситуації, яка склалася стосовно земельних ділянок 

на розі вулиць Сергія Сєнчева та Родникової та по пров. Олексія Глобенка. 
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ВИСТУПИЛИ:  

 

 В.Владов, Нестеренко та В.Кобилянський відповіли на запитання 

присутніх щодо картографічних схем земельних ділянок на розі вулиць 

Сергія Сєнчева та Родникової та по пров. Олексія Глобенка. 

 

 В.Бєлов вніс пропозицію доручити управлінню земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища міської ради надати на 

комісію інформацію щодо надання земельних ділянок по вул. Сергія 

Сєнчева учасникам АТО та пересічним громадянам (скільки подано заяв, 

прийнято рішень про надання дозволів на розроблення проєктів 

землеустрою, передачу безоплатно у власність земельних ділянок). 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

 Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради надати на комісію 

інформацію щодо надання земельних ділянок по вул. Сергія Сєнчева 

учасникам АТО та пересічним громадянам (скільки подано заяв, прийнято 

рішень про надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою, 

передачу безоплатно у власність земельних ділянок). 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

 

Ю.Яндович, яка представила проєкт рішення міської ради № 3336 

(доопрацьований) «Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 12 липня 2018 року № 1765 «Про затвердження 

Програми розвитку та збереження зелених насаджень у місті 

Кропивницькому на 2018-2021 роки» та пояснила його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Взяти до відома проєкт рішення міської ради № 3336 

(доопрацьований) «Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 12 липня 2018 року № 1765 «Про затвердження 

Програми розвитку та збереження зелених насаджень у місті 
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Кропивницькому на 2018-2021 роки». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

4. СЛУХАЛИ: 

 

А.Сліпченка, який представив проєкт рішення міської ради № 3318 

(доопрацьований) «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 всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Взяти до відома проєкт рішення міської ради № 3318 

(доопрацьований) «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. 
 

5. СЛУХАЛИ: 

 

Т.Ломова, яка представила проєкт рішення міської ради № 3343  

«Про затвердження Меморандуму про гарантії територіальної громади 

міста обласного значення Кропивницький територіальній громаді  

смт Нового у разі приєднання територіальної громади смт Нового  

до територіальної громади міста обласного значення Кропивницький»  

та пояснила його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Взяти до відома проєкт рішення міської ради № 3343  

«Про затвердження Меморандуму про гарантії територіальної громади 
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міста обласного значення Кропивницький територіальній громаді  

смт Нового у разі приєднання територіальної громади смт Нового  

до територіальної громади міста обласного значення Кропивницький». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

6. СЛУХАЛИ: 

 

В.Пидорича, який представив проєкт рішення міської ради № 3329 

(доопрацьований) «Про передачу безоплатно у власність земельних 

ділянок учасникам АТО» (пункти 2, 3, 4, 6, 11, 5 ділянок) та пояснив його 

основні положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Р.Малина, Д.Яковенко, О.Яковенко, Г.Дуров відповіли на запитання 

присутніх. 

 

Т.Єсипенко звернулася до комісії щодо земельної ділянки  

по пров. Верхньовеселий, 26-а та відповіла на запитання. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3329 (доопрацьований) 

«Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок учасникам АТО» 

(пункти 2, 3, 4, 6, 11,5 ділянок). 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

*** 

 С.Капітонов залишив роботу комісії. 

*** 

 

7. СЛУХАЛИ: 

 

В.Пидорича, який представив проєкт рішення міської ради № 3307  

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

вул. Архітектора Достоєвського (біля будинку № 15/1)» та пояснив його 

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

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3307 «Про передачу 

Богачуку В.В. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. 

Архітектора Достоєвського (біля будинку № 15/1)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

8. СЛУХАЛИ: 

 

В.Пидорича, який представив проєкт рішення міської ради № 3228 

«Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам в садівничому товаристві  

«ім. Тимірязєва» (15 пунктів, 14 ділянок) та повідомив, що запрошений 

голова садівничого товариства «ім. Тимірязєва» не прийшов на комісію. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Відкласти розгляд проєкту рішення міської ради № 3228  

«Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам в садівничому товаристві  

«ім. Тимірязєва» (15 пунктів, 14 ділянок). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

*** 

 С.Капітонов долучився до роботи комісії. 

*** 

 
 

9. СЛУХАЛИ: 

 

В.Пидорича, який представив проєкт рішення міської ради № 3143 

«Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам в садових товариствах»  

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

 

 В.Доленко, В.Лісун відповіли на запитання комісії. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити окрім пунктів 5, 6 проєкт рішення міської ради № 3143 

«Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам в садових товариствах»  

(5 пунктів, 4 ділянки), а саме: 

 

«5. Надати Суботіну Олександру Антоновичу дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в садовому товаристві «50 років Жовтня», ділянка № 2 

орієнтовною площею 0,0779 га (у тому числі по угіддях: 0,0779 га – 

багаторічні насадження), для індивідуального садівництва за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення.  

 

6. Надати Трочинському Григорію Григоровичу дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність в садовому товаристві «Комунальник», ділянка № 959 

орієнтовною площею 0,0601 га (у тому числі по угіддях: 0,0601 га – 

багаторічні насадження), для індивідуального садівництва за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення». 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

10. СЛУХАЛИ: 

 

  В.Пидорича, який представив проєкт рішення міської ради  

№ 3148 «Про надання Журавці О.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Глинки»  

та пояснив його основні положення. 
 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3148 «Про надання  

Журавці О.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Глинки». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

11. СЛУХАЛИ: 

 

 В.Пидорича, який представив проєкт рішення міської ради № 3306 

«Про передачу Шкрьобці В.В. у власність земельної ділянки  

по пров. Івана Маркова (біля будинку № 1-г)» та пояснив його основні 

положення. 
 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

 Погодити проєкт рішення міської ради № 3306 «Про передачу 

Шкрьобці В.В. у власність земельної ділянки по пров. Івана Маркова  

(біля будинку № 1-г)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

12. СЛУХАЛИ: 

 

В.Пидорича, який представив проєкт рішення міської ради № 3198 

«Про затвердження Сергієнку В.М. технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки по вул. Київській, 59/61» та пояснив його 

основі положення. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

 Погодити проєкт рішення міської ради № 3198 «Про затвердження 

Сергієнку В.М. технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки по вул. Київській, 59/61». 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

13. СЛУХАЛИ: 

 

 В.Пидорича, який представив проєкт рішення міської ради № 3364 

«Про передачу Волохову О.В. безоплатно у власність земельної ділянки по 

вул. Олексія Волохова (напроти будинку № 9/1)» та пояснив його основні 

положення. 
 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

 Погодити проєкт рішення міської ради № 3364 «Про передачу 

Волохову О.В. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Олексія 

Волохова (напроти будинку № 9/1)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

14. СЛУХАЛИ: 

 

 В.Пидорича, який представив проєкт рішення міської ради № 3309 

«Про передачу Цирульнику М.В. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Солдатській (гаражний кооператив «Гірник»)» та пояснив його 

основні положення. 
 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 
 

 Погодити проєкт рішення міської ради № 3309 «Про передачу 

Цирульнику М.В. безоплатно у власність земельної ділянки  

по вул. Солдатській (гаражний кооператив «Гірник»)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

15. Питання «Про погодження проєкту рішення міської ради № 2837 

«Про надання КП «Дендропарк» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Академіка Тамма 

(біля будинку № 4)» (озеленення території та облаштування 

автопарковки)» знято під час формування порядку денного даного 

засідання постійної комісії міської ради з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища. 
 

16. СЛУХАЛИ: 

 

В.Пидорича, який представив проєкт рішення міської ради № 3382 

«Про надання Релігійній організації «Релігійна громада євангельських 

християн-баптистів «Християнська церква» дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Генерала 

Жадова (біля будинку № 26/2)» та повідомив про негативний висновок 

управління містобудування та архітектури міської ради. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії та 

І.Мартинова. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Відмовити у наданні Релігійній організації «Релігійна громада 

євангельських християн-баптистів «Християнська церква» дозволу  

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Генерала Жадова (біля будинку № 26/2). 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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17. СЛУХАЛИ: 

В.Пидорича, який представив проєкт рішення міської ради № 3175 

«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних 

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

включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні 

торги окремим лотом» (для розміщення та експлуатації об’єктів 

дорожнього сервісу) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3175 «Про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу 

права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по на розі 

вулиць Бобринецький шлях та Нижньої П’ятихатської та включення до 

Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги 

окремим лотом» (для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього 

сервісу). 

Результати голосування: 

«за» – 5, 

«утримались» - 1. 

Рішення прийнято. 
 

18. СЛУХАЛИ: 

 

В.Пидорича, який представив проєкт рішення міської ради № 3219 

«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних 

торгах) на розі вулиць Космонавта Попова та Юрія Коваленка та 

включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні 

торги окремим лотом» (для будівництва обслуговування будівель 

торгівлі) та пояснив його основні положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 В.Бєлов звернув увагу на деякі некоректні документи, які додаються 

до вищезазначеного проєкту рішення міської ради та запропонував 

запросити на комісію заявників та інвесторів. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

1. Відкласти розгляд проєкту рішення міської ради № 3219  

«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних 

торгах) на розі вулиць Космонавта Попова та Юрія Коваленка та 

включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні 

торги окремим лотом» (для будівництва обслуговування будівель 

торгівлі). 

 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради запросити на комісію 

заявників та інвесторів щодо земельної ділянки на розі вулиць Космонавта 

Попова та Юрія Коваленка. 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

19. СЛУХАЛИ: 

 

В.Пидорича, який представив проєкт рішення міської ради № 3158 

«Про передачу ПАТ «Кіровоградобленерго» в оренду земельної ділянки по 

вул. Районній, 10» та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3158 «Про передачу  

ПАТ «Кіровоградобленерго» в оренду земельної ділянки  

по вул. Районній, 10». 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

20. СЛУХАЛИ: 

 

В.Пидорича, який представив проєкт рішення міської ради № 3180 

«Про передачу ТОВ «Будівельно-промисловій компанії Будресурс-ВГ»  

в оренду земельної ділянки по вул. Волкова, 16-а» та пояснив його основні 

положення. 

 



27 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити зі змінами пункту 1 проєкту рішення міської ради № 3180 

«Про передачу ТОВ «Будівельно-промисловій компанії Будресурс-ВГ»  

в оренду земельної ділянки по вул. Волкова, 16-а» та викласти в наступній 

редакції, а саме: 

«1. Передати товариству з обмеженою відповідальністю 

«Будівельнопромисловій компанії «Будресурс-ВГ» в оренду на 10 років 

земельну ділянку площею 0,2049 га кадастровий номер 

3510100000:32:274:0018 для будівництва і обслуговування 

багатоповерхового житлового будинку за адресою вул. Волкова,16-а  

у зв’язку із набуттям право власності на нерухоме майно  

(витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно  

про реєстрацію права власності від 18.02.2019 № запису про право 

власності 30343602) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

Встановити розмір орендної плати на рівні 3 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки». 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

21. СЛУХАЛИ: 

 

В.Пидорича, який представив проєкт рішення міської ради № 3279 

«Про затвердження Смоляру А.М. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки шляхом зміни цільового призначення по вул. Героїв 

України, 32-в» (розміщення гаражів) та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3279 «Про затвердження 

Смоляру А.М. проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

шляхом зміни цільового призначення по вул. Героїв України, 32-в» 

(розміщення гаражів). 

 

Результати голосування: 

«за» – 5, 

«утримались» - 1, 

Рішення прийнято. 
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22.  Питання «Про погодження проєкту рішення міської ради № 2977 

«Про передачу ТОВ Євробудлайн в оренду земельної ділянки  

по вул. Євгена Тельнова, 2» знято під час формування порядку денного 

даного засідання постійної комісії міської ради з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища. 

 

23. СЛУХАЛИ: 

 

В.Пидорича, який представив проєкт рішення міської ради № 3252 

(доопрацьований) «Про затвердження Александрову В.Є. технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) по проїзду Аджамському, 5 та 

передача її в оренду» (виробнича база) та пояснив його основні 

положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3252 (доопрацьований) 

«Про затвердження Александрову В.Є. технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  

в натурі (на місцевості) по проїзду Аджамському, 5 та передача  

її в оренду» (виробнича база). 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

24. СЛУХАЛИ: 

 

В.Пидорича, який представив проєкт рішення міської ради № 3269 

«Про затвердження ТОВ «Сіті Лайн Компанії» технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  

в натурі (на місцевості) по вул. Віктора Чміленка, 24-а та передача  

її в оренду» (для будівництва та обслуговування будівель торгівлі)  

та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3269 «Про затвердження 

ТОВ «Сіті Лайн Компанії» технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

по вул. Віктора Чміленка, 24-а та передача її в оренду» (для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі). 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

25. СЛУХАЛИ: 

 

В.Пидорича, який представив проєкт рішення міської ради № 3157 

«Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по вул. Олексія Єгорова, 10/18» та пояснив його основні 

положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3157 «Про надання дозволу 

на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки  

по вул. Олексія Єгорова, 10/18». 

 

Результати голосування: 

«за» – 5; 

«утримались»  - 1. 

Рішення прийнято. 
 

26. СЛУХАЛИ: 

 

В.Пидорича, який представив проєкт рішення міської ради № 3071 

«Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по вул. Вокзальній (біля будинку № 24)» та пояснив 

його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3071 «Про надання дозволу 

на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки  

по вул. Вокзальній (біля будинку № 24)». 

 

Результати голосування: 

«за» – 5, 

«утримались» - 1. 

Рішення прийнято. 
 

 

27. СЛУХАЛИ: 

 

В.Пидорича, який представив проєкт рішення міської ради № 3312 

(доопрацьований) «Про внесення змін до рішень Міської ради міста 

Кропивницького» (від 11.06.2019 року № 2707 «Про надання дозволів  

на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

громадянам», від 11.06.2019 року № 2579 «Про надання Дризі Є.В. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

по вул. Інтернаціональній, 75») та пояснив його основні положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

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

«Про засади запобігання і протидії корупції» не братиме участь  

в голосуванні за вищезазначене питання. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3312 (доопрацьований) 

«Про внесення змін до рішень Міської ради міста Кропивницького»  

(від 11.06.2019 року № 2707 «Про надання дозволів на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам», 

від 11.06.2019 року № 2579 «Про надання Дризі Є.В. дозволу  

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

по вул. Інтернаціональній, 75»). 

Результати голосування: 

«за» – 5, 

«не голосували» - 1. 

Рішення прийнято. 
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28. СЛУХАЛИ: 

 

В.Пидорича, який представив проєкт рішення міської ради б/н  

«Про внесення змін до рішення міської ради № 2823 від 10.09.2019»  

(«Про передачу Моцному Р.В, та Олійник Н.М. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Шульгіних, 32-ж») та пояснив його основні 

положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 О.Шамардін повідомив, що відповідно до статей 1, 9, 14 Закону 

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

в голосуванні за вищезазначене питання. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проєкт рішення міської ради б/н «Про внесення змін  

до рішення міської ради № 2823 від 10.09.2019» («Про передачу  

Моцному Р.В, та Олійник Н.М. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Шульгіних, 32-ж»).  

 

Результати голосування: 

«за» – 5, 

«не голосували» - 1. 

Рішення прийнято. 
 

 

29. СЛУХАЛИ: 

 

В.Пидорича, який представив проєкт рішення міської ради № 3367 

«Про надання ТОВ «Катков К» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду  

по просп. Промисловому, 9-а» та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3367 «Про надання  

ТОВ «Катков К» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 



32 

 

відведення земельної ділянки в оренду по просп. Промисловому, 9-а».  

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

30. СЛУХАЛИ: 

 

В.Пидорича, який представив проєкт рішення міської ради № 3377 

«Про передачу у спільну сумісну власність земельної ділянки  

по вул. Карабінерній, 28/68» та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3377 «Про передачу  

у спільну сумісну власність земельної ділянки  

по вул. Карабінерній, 28/68».  

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

31. СЛУХАЛИ: 

 

Пидорича В.О., який представив проєкт рішення міської ради № 3379 

«Про передачу Кузніцовій О.А. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Куроп’ятникова (біля буд. 29)». 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 3379 «Про передачу 

Кузніцовій О.А. безоплатно у власність земельної ділянки  

по вул. Куроп’ятникова (біля буд. 29)». 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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32. СЛУХАЛИ: 

 

Пидорича В.О., який представив проєкт рішення міської ради № 3378 

«Про надання Родіонову О.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Козацькій 

(напроти будинку № 49)» та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 3378 «Про надання 

Родіонову О.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Козацькій (напроти будинку № 49)». 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

*** 

 

Розгляд питань даного порядку денного  

за порядковими номерами 33 - 56 перенесено на наступне засідання 

постійної комісії міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища 

 

*** 

 

 

 

Голова комісії      Олександр ШАМАРДІН 

 

 

 

Секретар комісії      Вадим ДРИГА 


