
 

 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

ПРОТОКОЛ  № 132  

засідання постійної комісії з питань архітектури,  

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища 
 

12 грудня 2019 року м. Кропивницький 

 

Голова комісії О.Шамардін, 

 

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

В.Дрига - секретар комісії, 

В.Бєлов, 

Ю.Гребенчук, 

Ю.Деркаченко, 

А.Ларін, 

 

Відсутні члени комісії: — 

Запрошені: С.Бойко - депутат  

Міської ради міста Кропивницького, 

 

Л.Бочкова - начальник фінансового управління  

Міської ради міста Кропивницького, 

 

М.Морква - директор департаменту  

з питань економічного розвитку, торгівлі  

та інвестицій – начальник управління  

економіки Міської ради міста Кропивницького, 

 

Т.Савченко – т.в.о. начальника Головного  

управління житлово-комунального господарства  

Міської ради міста Кропивницького, 

 

С.Білокінь - начальник управління  

капітального будівництва  

Міської ради міста Кропивницького, 
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Ю.Вовк - начальник управління  

соціальної підтримки населення  

Міської ради міста Кропивницького, 

 

О.Льон - начальник відділу  

правового забезпечення юридичного  

управління Міської ради міста Кропивницького, 

 

І.Каменська – т.в.о. начальника управління  

апарату Міської ради міста Кропивницького, 

 

І.Мартинова - т.в.о. начальника  

управління містобудування та архітектури  

Міської ради міста Кропивницького, 

 

 О.Вовенко –начальник управління земельних 

відносин та охорони навколишнього 

природного середовища Міської ради  

міста Кропивницького, 

  

В.Пидорич – заступник начальника управління 

земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища Міської ради  

міста Кропивницького, 

 

О.Каратєєва - начальник  

відділу землекористування управління 

земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища Міської ради міста 

Кропивницького, 

 

Присутні: О.Дем’янчук - щодо земельних ділянок  

по пров. Експериментальному, 

 

А.Федорченко - щодо земельної ділянки  

по вул. Чайковського, 68-а, 

 

Д.Усанов, представник ОК «Кіровоградський 

дім» - щодо земельної ділянки по вул. Генерала 

Жадова(напроти будинків № 20, корп. 2 і № 22, 

корп. 1), 

 

Представники засобів масової інформації та 

громадських організацій 
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Порядок денний 

 

Загальні питання 

 

1. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3546  

«Про бюджет міста Кропивницького на 2020 рік»  

Доповідає: 

 

Л.Бочкова - начальник  

фінансового управління міської ради  

 

2. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3590  

«Про добровільне приєднання до територіальної громади міста обласного 

значення»  

Доповідає: 

 

М.Морква – директор департаменту  

з питань економічного розвитку,  

торгівлі та інвестицій –  

начальник управління економіки  

міської ради  

 

3. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3639 

(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: 

 

Т.Савченко – т.в.о. начальника  

Головного управління  

житлово-комунального господарства  

міської ради  

 

4. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3653 

(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: 

 

С.Білокінь – начальник управління 

капітального будівництва міської ради  

 

5. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3641  

«Про звернення депутатів Міської ради міста Кропивницького щодо 

компенсації у грошовому еквіваленті за земельні ділянки для учасників 

бойових дій, учасників АТО/ООС»  

Доповідає: Ю.Деркаченко – депутат міської ради  
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6. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3549  

«Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького  

від 24 квітня 2018 року № 1586 «Про затвердження нової редакції 

Положення про комісію з розгляду питань щодо надання одноразової 

адресної грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького»  

(зі змінами)»  

Доповідає: 

 

Ю.Вовк – начальник управління соціальної 

підтримки населення міської ради  

 

7. Про погодження проєкту регуляторного акта - рішення міської 

ради № 3665 «Про затвердження Правил благоустрою території міста 

Кропивницького»  

Доповідає: 

 

О.Льон - начальник відділу  

правового забезпечення юридичного  

управління міської ради  

 

8. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3513  

«Про затвердження перспективного плану роботи міської ради на 2020 рік» 

Доповідає: 

 

І.Каменська – т.в.о. начальника  

управління апарату міської ради  

 

9. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3640  

«Про внесення змін до рішення міської ради від 28 квітня 2011 року  

№ 473» («Про затвердження Комплексної програми внесення змін  

до генерального плану міста Кіровограда (коригування генерального плану 

міста Кіровограда), розроблення картографічних матеріалів масштабу 

1:5000 в цифровій і графічній формі, плану зонування території міста 

Кіровограда та детального плану території міста Кіровограда 

(першочерговість розроблення плану червоних ліній магістральних вулиць 

міста Кіровограда та планування транспортних вузлів з розв`язкою руху  

в двох рівнях, визначення архітектурно-планувальних рішень)») 

  Доповідає: 

 

І.Мартинова – т.в.о. начальника  

управління містобудування та архітектури 

міської ради  

 

Питання за порядковими номерами 10 - 81 доповідає  

начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради  

Вовенко Олег Анатолійович 

 

10. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3636 

(доопрацьований) «Про звільнення від сплати земельного податку  

на 2020 рік» 
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11. Про погодження проєкту рішення міської ради (повторно)  

№ 3143 «Про надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам в садових товариствах» 

(Гедерім, 7 пунктів, 6 ділянок)  

12. Про погодження проєкту рішення міської ради (повторно)  

№ 3478 «Про надання Журилу І.С. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по просп. Перемоги  

(біля будинку № 18)»  

13. Про погодження проєкту рішення міської ради  

№ 3515 (повторно) «Про надання Білостоцькій А.П. дозволу  

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Арсенія Тарковського (біля будинку № 16, корп. 1)» 

14. Про погодження проєкту рішення міської ради № 1779  

«Про зміну Федорченко А.М. цільового призначення земельної ділянки  

по вул. Чайковського, 68-а» 

15. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3323  

«Про зміну Дем’янчуку О.В. цільового призначення земельної ділянки по 

пров. Експериментальному» (з «для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд» на «для розміщення 

та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості»)  

16. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3324  

«Про зміну Дем’янчуку О.В. цільового призначення земельної ділянки  

по пров. Експериментальному» (з «для індивідуального садівництва»  

на «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості»)  

17. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3166  

«Про передачу ОК «Кіровоградський дім» у власність земельної ділянки  

по вул. Генерала Жадова(напроти будинків № 20, корп. 2 і № 22, корп. 1)» 

(запросити заявника, інвестора та заступника міського голови) 

18. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3580  

«Про зміну УСБУ цільового призначення земельної ділянки  

по вул. Дворцовій (у дворі будинку № 10)» (з «для розміщення стоянки 

службових автомобілів» на «для будівництва і обслуговування 

адміністративної будівлі»)  

19. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3581  

«Про зміну УСБУ цільового призначення земельної ділянки по вул. 

Миколи Левитського, 71/24» (з «для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку» на «для будівництва  

і обслуговування адміністративної будівлі»)  
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Додаткові питання 

20. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3606  

«Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького  

від 15.02.2018 № 1442» («Про передачу ТОВ «ЕКОБЕЗПЕКА-К» в оренду 

земельної ділянки по вул. Аджамській») 

21. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3691  

«Про зміну управлінню капітального будівництва Міської ради міста 

Кропивницького цільового призначення земельної ділянки по вул. Героїв 

України, 26, корп. 1» 

22. Про погодження проєкту рішення міської № 3698  

«Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних 

торгах) по вул. Василя Нікітіна, 15 та включення до Переліку земельної 

ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом» 

23. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3375  

«Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах  

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

та включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть  

на земельні торги окремим лотом» (для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі)  

24. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3404  

«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах  

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

до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги 

окремим лотом» (для будівництва і обслуговування паркінгів  

та автостоянок)  

25. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3654  

«Про затвердження Фісенку Н.В. технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  

(на місцевості) по вул. Академіка Корольова, 2 та передача її в оренду» 

(для будівництва та обслуговування будівель торгівлі)  

26. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3680  

«Про надання Герко О.А. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність (шляхом викупу)  

по вул. Соборній, 17»  

27. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3681  

«Про надання дозволу Семененку В.І. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  

(шляхом викупу) по вул. Олексія Єгорова, 6» 

28. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3652  

«Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам» 

(Михайлюк, 8 пунктів) 



7 
 

29. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3572  

«Про затвердження земельної ділянки по вул. Острівській  

(між будинками № 2 та № 4), право оренди на яку набувається на аукціоні» 
(для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 

з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури) 
30. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3683  

«Про надання Кравчук В.Я. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по проїзду Тінистому» 

31. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3684  

«Про надання Бойко Р.Я. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по проїзду Тінистому» 

32. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3610  

«Про надання Гончаровій Н.Г. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Алтайському» 

33. Про погодження проєкту рішення міської ради (повторно)  

№ 3031 «Про передачу Негруц Г.Г. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Михайлівській (біля будинку № 41)»  

34. Про погодження проєкту рішення міської ради (повторно)  

№ 3140 «Про передачу Загородній М.І. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Яновського (біля будинку № 153-а)  

35. Про погодження проєкту рішення міської ради (повторно)  

№ 3455 «Про передачу Караушу С.В. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Пацаєва (біля земельної ділянки з кадастровим номером № 

3510100000:37:316:0155)»  

Приватний сектор (дозволи, учасники АТО) 

36. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3485  

«Про надання Недільченку А.М. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Волонтерській 

(біля будинку № 8)»  

37. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3488  

«Про надання Рибальченку О.М. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Казанській  

(біля будинку № 12-а)»  

38. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3066  

«Про надання Лопатіну К.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Балтійській»   

Приватний сектор (передача, учасники АТО) 

39. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3348  

«Про передачу Вербецькому Б.В. безоплатно у власність земельної ділянки 

по пров. Олексія Глобенка»  

40. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3491  

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

по пров. Верхньовеселому, 71»  
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41. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3489  

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

по вул. Народній, 77» 

42. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3490  

«Про передачу Лебедку Ю.Ю. безоплатно у власність земельної ділянки  

по пров. Експериментальному, 21»  

43. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3466  

«Про передачу Гетмацю О.С. безоплатно у власність земельної ділянки  

по вул. Леваневського (біля будинку № 26) 

44. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3471  

«Про передачу Лисканичу О.В. безоплатно у власність земельної ділянки 

по пров. Алтайському, 28»  

45. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3387  

«Про передачу Гончару О.В. безоплатно у власність земельної ділянки  

по вул. Казанській (напроти будинку № 37 по вул. Бесарабській)»  

Індивідуальне садівництво (дозволи) 

46. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3497  

«Про надання Дмитренко Л.М. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по пров. Профілакторному (біля будинку № 8)»  

47. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3495  

«Про надання Кур’ян М.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Родниковій  

(біля будинку № 32)»  

48. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3494  

«Про надання Радченко І.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Глинки (біля будинку № 2-б)»  

49. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3346  

«Про надання Храпаченко Н.Ф. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по вул. Першотравневій, 9»  

50. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3299  

«Про надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам в садових товариствах» 

(Кустова, 17 пунктів, 16 ділянок) 

51. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3493  

«Про надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам в садових товариствах» 

(Гордєєва, 21 пункт, 20 ділянок) 

52. Про погодження проєкту рішення міської ради № 2940  

«Про надання Грош І.Б. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Олександра Олеся, 76» 

 

 



9 
 

Індивідуальне садівництво (передача) 

53. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3475  

«Про передачу Завацькій Г.І. безоплатно у власність земельної ділянки по 

вул. Менделєєва (біля будинку № 51-г)»  

54. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3380  

«Про передачу Камборянц Л.О. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Народній, 8»  

55. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3229  

«Про передачу Бойко Щ.С. безоплатно у власність земельної ділянки  

між пров. Курінним та СТ «Аграрник»  

56. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3556 

(доопрацьований) «Про передачу у власність земельних ділянок  

в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва» 

Гаражі (передача) 

57. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3534  

«Про передачу Миценку В.П. безоплатно у власність земельної ділянки  

по вул. Героїв України (біля будинку № 22-б)»  

58. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3512  

«Про передачу Автомоновій К.Б. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Яновського (біля будинку № 159)»  

59. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3243  

«Про передачу Захарченку О.М. безоплатно у власність земельної ділянки 

по просп. Перемоги (біля ЗОШ № 20» 

60. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3363  

«Про передачу Красовському В.А. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Гоголя (у дворі будинку № 106)»  

61. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3242  

«Про передачу Власовій С.В. безоплатно у власність земельної ділянки  

по вул. Шевченка (біля будинку № 60-а)»  

62. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3395  

«Про передачу Хоменку А.В. безоплатно у власність земельної ділянки  

по вул. Дворцовій (біля будинку № 29)»  

63. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3398  

«Про передачу Ткачуку С.І. безоплатно у власність земельної ділянки  

по просп. Перемоги (біля будинку № 12, корп. 4)»  

64. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3386  

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

по вул. Яновського (біля будинку № 52)»  

65. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3401  

«Про передачу Дубівці О.О., Дубівці І.В. у спільну сумісну власність 

земельної ділянки по вул. Соборній, 20-а»  

66. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3361  

«Про передачу Синиці П.В. безоплатно у власність земельної ділянки  

по Студентському бульвару (біля будинку № 12-а)»  
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67. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3310  

«Про передачу Підкевичу М.М. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Вокзальній (біля будинку № 64)»  

68. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3244  

«Про передачу Гончар Н.В. безоплатно у власність земельної ділянки  

по вул. Віктора Чміленка (біля будинку № 73)»  

69. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3552  

«Про передачу Душкіній Л.Б. безоплатно у власність земельної ділянки  

по вул. Олексія Єгорова (біля будинку № 13)»  

70. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3611  

«Про передачу Плоховій Н.Б. безоплатно у власність земельної ділянки  

по вул. Генерала Жадова (біля будинку № 22, корп. 2)»  

Оренда (дозволи) 

71. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3355  

«Про надання Кояві М.Р. та Лібенку І.А. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Вокзальній, 39-н» 

(для будівництва та обслуговування будівель торгівлі)  

Оренда (передача) 

72. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3203 

(доопрацьований) «Про передачу Лазаренко В.А. в оренду земельної 

ділянки по вул. Василя Нікітіна, 15-б» (для розміщення відділення  

та обслуговування будівель торгівлі) 

Постійне користування (дозволи) 

73. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3484  

«Про надання управлінню культури і туризму Міської ради міста 

Кропивницького дозволу на розроблення технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

по вул. Микитенка, 15» (для розміщення клубу)  

74. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3540  

«Про надання приватному акціонерному товариству «Укропткульттовари» 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по вул. Родникова, 88» 

(для розміщення бази)  

75. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3328  

«Про надання Управлінню Кропивницької єпархії Православної Церкви 

України дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Лінія 5-та, буд. 25» (для розміщення будівель)  

76. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3560  

«Про надання ЗАТ Торгівельне підприємство «Будматеріали» дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки по вул. Олега Ольжича, 75»  

(для розміщення торгівельного підприємства) 
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Постійне користування (передача) 

77. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3539  

«Про передачу Обласному комунальному навчально-курсовому комбінату 

«Аграрник» у постійне користування земельної ділянки по вул. Юрія 

Коваленка, 4-а» (для будівництва та обслуговування закладів освіти) 

Зміна цільового призначення 

78. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3467  

«Про зміну Федоренко Т.В. цільового призначення земельної ділянки  

по пров. Гулака Артемовського» (з «індивідуального садівництва»  

на «для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка)») 

79. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3400  

«Про зміну Зборовській Ю.А. цільового призначення земельної ділянки  

по вул. Семена Палія, 23» (з «ведення особистого селянського 

господарства» на «для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» 

Аукціони (дозволи) 

80. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3419  

«Про затвердження земельної ділянки по вул. Космонавта  

Попова, буд. 15/18 (напроти магазину «Меблі»), право оренди  

на яку набувається на аукціоні» (для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі)  

Внесення змін 

81. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3527  

«Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького  

від 10.09.2019 № 2876» («Про зміну Тимошенку О.С. цільового призначення 

земельної ділянки по вул. Народній, 32-а») 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 О.Шамардіна, голову комісії, щодо формування проєкту порядку 

денного засідання постійної комісії міської ради з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища та внесення пропозиції включити 

до проєкту порядку денного комісії питання відповідно до листа  

від 11.12.2019 № 19-1503 (58 пунктів) управління земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища міської ради  

та переліку питань, які зареєстровані в управлінні апарату міської ради  

для розгляду постійною комісією міської ради з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища 
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ВИСТУПИЛИ: 

 

О.Вовенко вніс пропозицію включити до проєкту порядку денного 

комісії наступні питання, а саме: 

про погодження проєкту рішення міської ради № 3375  

«Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах  

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

та включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть  

на земельні торги окремим лотом» (для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі); 

про погодження проєкту рішення міської ради № 3404  

«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних 

торгах) по вул. Глинки (напроти будинку № 2-а) та включення до Переліку 

земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом» 

(для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок); 

про погодження проєкту рішення міської ради № 3654  

«Про затвердження Фісенку Н.В. технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  

(на місцевості) по вул. Академіка Корольова, 2 та передача її в оренду» 

(для будівництва та обслуговування будівель торгівлі);  

про погодження проєкту рішення міської ради № 3680 «Про надання 

Герко О.А. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність (шляхом викупу) по вул. Соборній, 17»; 

про погодження проєкту рішення міської ради № 3681 «Про надання 

дозволу Семененку В.І. на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність (шляхом викупу) по вул. Олексія 

Єгорова, 6»; 

про погодження проєкту рішення міської ради № 3572  

«Про затвердження земельної ділянки по вул. Острівській (між будинками 

№ 2 та № 4), право оренди на яку набувається на аукціоні»  

(для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової 

інфраструктури); 

про погодження проєкту рішення міської ради № 3691  

«Про зміну управлінню капітального будівництва Міської ради міста 

Кропивницького цільового призначення земельної ділянки  

по вул. Героїв України, 26, корп. 1»; 
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про погодження проєкту рішення міської № 3698 «Про затвердження 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу 

права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Василя 

Нікітіна, 15, та включення до Переліку земельної ділянки,  

яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом»; 

про погодження проєкту рішення міської ради № 3606  

«Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького  

від 15.02.2018 № 1442» («Про передачу ТОВ «ЕКОБЕЗПЕКА-К» в оренду 

земельної ділянки по вул. Аджамській»). 

 

Ю.Деркаченко запропонував розглянути заяву Ю.Костенко щодо 

зміни цільового призначення земельно ділянки по вул. Варшавській, 90-а 

та доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища міської ради опрацювати зазначене питання  

та винести на розгляд комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

1). Взяти за основу проєкт порядку денного засідання постійної 

комісії Міської ради міста Кропивницького з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища відповідно до листа управління 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

міської ради від 11.12.2019 № 19-1503 (58 питань). 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

2). Включити до проєкту порядку денного засідання постійної комісії 

Міської ради міста Кропивницького з питань архітектури, будівництва, 

реклами, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища наступні питання, а саме: 

про погодження проєкту рішення міської ради № 3375  

«Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних 

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

до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги 

окремим лотом» (для будівництва та обслуговування будівель торгівлі); 

про погодження проєкту рішення міської ради № 3404  

«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних 

торгах) по вул. Глинки (напроти будинку № 2-а) та включення до Переліку 

земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом» 

(для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок); 
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про погодження проєкту рішення міської ради № 3654  

«Про затвердження Фісенку Н.В. технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  

(на місцевості) по вул. Академіка Корольова, 2 та передача її в оренду» 

(для будівництва та обслуговування будівель торгівлі);  

про погодження проєкту рішення міської ради № 3680 «Про надання 

Герко О.А. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність (шляхом викупу) по вул. Соборній, 17»; 

про погодження проєкту рішення міської ради № 3681 «Про надання 

дозволу Семененку В.І. на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність (шляхом викупу) по вул. Олексія 

Єгорова, 6»; 

про погодження проєкту рішення міської ради № 3572  

«Про затвердження земельної ділянки по вул. Острівській (між будинками 

№ 2 та № 4), право оренди на яку набувається на аукціоні»  

(для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової 

інфраструктури); 

про погодження проєкту рішення міської ради № 3691 «Про зміну 

управлінню капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького 

цільового призначення земельної ділянки по вул. Героїв України, 26,  

корп. 1»; 

про погодження проєкту рішення міської № 3698 «Про затвердження 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу 

права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Василя 

Нікітіна, 15, та включення до Переліку земельної ділянки,  

яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом»; 

про погодження проєкту рішення міської ради № 3606  

«Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького  

від 15.02.2018 № 1442» («Про передачу ТОВ «ЕКОБЕЗПЕКА-К» в оренду 

земельної ділянки по вул. Аджамській»). 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

3). Затвердити порядок денний засідання постійної комісії Міської 

ради міста Кропивницького з питань архітектури, будівництва, реклами, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища в цілому з доповненнями.  

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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4). Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради опрацювати зазначене 

питання та винести на розгляд постійної комісії міської ради з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища в цілому з доповненнями. 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

1. СЛУХАЛИ: 

 

Л.Бочкову, яка представила проєкт рішення міської ради № 3546  

«Про бюджет міста Кропивницького на 2020 рік», пояснила його основні 

положення та відповіла на запитання присутніх. 

 

В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Взяти до відома проєкт рішення міської ради № 3546 «Про бюджет 

міста Кропивницького на 2020 рік». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

2. СЛУХАЛИ: 

 

М.Моркву, яка представила проєкт рішення міської ради № 3590  

«Про добровільне приєднання до територіальної громади міста обласного 

значення» та пояснила його основні положення. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Взяти до відома проєкт рішення міської ради № 3590  

«Про добровільне приєднання до територіальної громади міста обласного 

значення». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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3. СЛУХАЛИ: 

 

Т.Савченко, яка представила проєкт рішення міської ради № 3639 

(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 № 3639 

(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». 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

4. СЛУХАЛИ: 

С.Білоконя, який представив проєкт рішення міської ради № 3653 

(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 № 3653 

(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. 
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*** 

 В.Бєлов долучився до роботи комісії. 

*** 

 

5. СЛУХАЛИ: 

 

Ю.Деркаченка, який представив проєкт рішення міської ради № 3641 

«Про звернення депутатів Міської ради міста Кропивницького щодо 

компенсації у грошовому еквіваленті за земельні ділянки для учасників 

бойових дій, учасників АТО/ООС» та пояснив його основні положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 О.Шамардін запропонував вказати конкретно кому адресується 

звернення, а саме: «Голові Верховної Ради Дмитру Разумкову»  

та «Прем’єр-міністру України Олексію Гончаруку». 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії та Ю.Вовк. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3641 «Про звернення 

депутатів Міської ради міста Кропивницького щодо компенсації  

у грошовому еквіваленті за земельні ділянки для учасників бойових дій, 

учасників АТО/ООС». 

 

Результати голосування: 

«за» – 6, 

«не голосували» - 1, 

Рішення прийнято. 
 

6. СЛУХАЛИ: 

 

Ю.Вовк, яка представила проєкт рішення міської ради № 3549  

«Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького  

від 24 квітня 2018 року № 1586 «Про затвердження нової редакції 

Положення про комісію з розгляду питань щодо надання одноразової 

адресної грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького»  

(зі змінами)» та пояснила з яких причин пропонується внесення змін  

до зазначеного Положення. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії та С.Бойко. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Взяти до відома та повторно розглянути після розгляду постійною 

комісією міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді  

і спорту та соціальної політики проєкт рішення міської ради № 3549  

«Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького  

від 24 квітня 2018 року № 1586 «Про затвердження нової редакції 

Положення про комісію з розгляду питань щодо надання одноразової 

адресної грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького»  

(зі змінами)». 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

7. СЛУХАЛИ: 

 

О.Льона, який представив проєкт регуляторного акта - рішення 

міської ради № 3665 «Про затвердження Правил благоустрою території 

міста Кропивницького» та пояснив його основні положення. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Взяти до відома проєкт регуляторного акта - рішення міської ради 

№ 3665 «Про затвердження Правил благоустрою території міста 

Кропивницького». 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

8. СЛУХАЛИ: 

 

І.Каменську, яка представила проєкт рішення міської ради № 3513 

«Про затвердження перспективного плану роботи міської ради  

на 2020 рік» та пояснила його основні положення. 
 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Взяти до відома проєкт рішення міської ради № 3513  

«Про затвердження перспективного плану роботи міської ради  

на 2020 рік». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

9. СЛУХАЛИ: 

 

І.Мартинову, яка представила проєкт рішення міської ради № 3640 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 28 квітня 2011 року  

№ 473» («Про затвердження Комплексної програми внесення змін  

до генерального плану міста Кіровограда (коригування генерального плану 

міста Кіровограда), розроблення картографічних матеріалів масштабу 

1:5000 в цифровій і графічній формі, плану зонування території міста 

Кіровограда та детального плану території міста Кіровограда 

(першочерговість розроблення плану червоних ліній магістральних вулиць 

міста Кіровограда та планування транспортних вузлів з розв`язкою руху  

в двох рівнях, визначення архітектурно-планувальних рішень)»)  

та пояснила його основні положення. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Взяти до відома проєкт рішення міської ради № 3640 «Про внесення 

змін до рішення міської ради від 28 квітня 2011 року № 473»  

(«Про затвердження Комплексної програми внесення змін до генерального 

плану міста Кіровограда (коригування генерального плану міста 

Кіровограда), розроблення картографічних матеріалів масштабу 1:5000  

в цифровій і графічній формі, плану зонування території міста 

Кіровограда та детального плану території міста Кіровограда 

(першочерговість розроблення плану червоних ліній магістральних вулиць 

міста Кіровограда та планування транспортних вузлів з розв`язкою руху  

в двох рівнях, визначення архітектурно-планувальних рішень)»). 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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10. СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3636 

(доопрацьований) «Про звільнення від сплати земельного податку  

на 2020 рік» та пояснив його основні положення. 
 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії та О.Каратєєва. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Взяти до відома проєкт рішення міської ради № 3636 

(доопрацьований) «Про звільнення від сплати земельного податку  

на 2020 рік». 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

11. СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради (повторно) 

№ 3143 «Про надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок громадянам в садових товариствах» 

(Гедерім, 7 пунктів, 6 ділянок) та повідомив про відсутність на комісії 

голів садових товариств. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

У зв’язку з відсутністю на комісії голів садових товариств відкласти 

розгляд проєкту рішення міської ради (повторно) № 3143 «Про надання 

дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок громадянам в садових товариствах» (Гедерім, 7 пунктів,  

6 ділянок). 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

12. СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради (повторно) 

№ 3478 «Про надання Журилу І.С. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по просп. Перемоги  

(біля будинку № 18)» та пояснив його основні положення. 
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В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проєкту рішення 

міської ради (повторно) № 3478 «Про надання Журилу І.С. дозволу  

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по просп. Перемоги (біля будинку № 18)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

13. СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3515 

(повторно) «Про надання Білостоцькій А.П. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Арсенія 

Тарковського (біля будинку № 16, корп. 1)» та пояснив його основні 

положення. 
 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3515 (повторно)  

«Про надання Білостоцькій А.П. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Арсенія 

Тарковського (біля будинку № 16, корп. 1)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

14. СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 1779 

«Про зміну Федорченко А.М. цільового призначення земельної ділянки  

по вул. Чайковського, 68-а» та пояснив його основні положення. 
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ВИСТУПИЛИ: 

 

О.Шамардін запропонував внести доповнення до зазначеного 

проєкту рішення міської ради в частині про призначення земельної  

ділянки - «для розміщення аптеки». 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити з доповненням в частині про призначення земельної 

ділянки - «для розміщення аптеки» проєкт рішення міської ради № 1779 

«Про зміну Федорченко А.М. цільового призначення земельної ділянки  

по вул. Чайковського, 68-а». 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 
 

*** 

 Ю.Деркаченко долучився до роботи комісії. 

*** 

 

15. СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3323 

«Про зміну Дем’янчуку О.В. цільового призначення земельної ділянки  

по пров. Експериментальному» (з «для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд» на «для розміщення 

та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості»)  

та пояснив його основні положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

  

 Дем’янчук О.В. відповів на запитання комісії. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3323 «Про зміну 

Дем’янчуку О.В. цільового призначення земельної ділянки  

по пров. Експериментальному» (з «для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд» на «для розміщення 

та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості»). 

 

Результати голосування: 

«за» – 6, 

«утримались» - 1, 

Рішення прийнято. 
 

16. СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3324 

«Про зміну Дем’янчуку О.В. цільового призначення земельної ділянки  

по пров. Експериментальному» (з «для індивідуального садівництва»  

на «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості») та пояснив його основні положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

  

 Дем’янчук О.В. відповів на запитання комісії. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3324 «Про зміну 

Дем’янчуку О.В. цільового призначення земельної ділянки  

по пров. Експериментальному» (з «для індивідуального садівництва» на 

«для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості»). 
 

Результати голосування: 

«за» – 6, 

«утримались» - 1, 

Рішення прийнято. 
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17. СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3166 

«Про передачу ОК «Кіровоградський дім» у власність земельної ділянки 

по вул. Генерала Жадова(напроти будинків № 20, корп. 2 і № 22, корп. 1)» 

та пояснив його основні положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Д.Усанов відповів на запитання комісії. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Взяти до відома проєкт рішення міської ради № 3166 «Про передачу 

ОК «Кіровоградський дім» у власність земельної ділянки по вул. Генерала 

Жадова(напроти будинків № 20, корп. 2 і № 22, корп. 1)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

18.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3580 

«Про зміну УСБУ цільового призначення земельної ділянки  

по вул. Дворцовій (у дворі будинку № 10)» (з «для розміщення стоянки 

службових автомобілів» на «для будівництва і обслуговування 

адміністративної будівлі») та пояснив його основні положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Ю.Деркаченко запропонував доручити управлінню містобудування  

та архітектури міської ради надати на комісію висновок щодо відповідності 

заявленої у зверненні ситуації містобудівної документації нормативно — 

правовим актам з урахуванням того, що будівля по вул. Дворцовій, 10  

є пам’яткою архітектури місцевого значення. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

1. Відкласти розгляд проєкту рішення міської ради № 3580  

«Про зміну УСБУ цільового призначення земельної ділянки  

по вул. Дворцовій (у дворі будинку № 10)» (з «для розміщення стоянки 

службових автомобілів» на «для будівництва і обслуговування 

адміністративної будівлі»). 

 

2.Доручити управлінню містобудування та архітектури міської ради 

надати на комісію висновок щодо відповідності заявленої у зверненні 

ситуації містобудівної документації нормативно — правовим актам  

з урахуванням того, що будівля по вул. Дворцовій, 10 є пам’яткою 

архітектури місцевого значення. 
 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

19.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3581 

«Про зміну УСБУ цільового призначення земельної ділянки  

по вул. Миколи Левитського, 71/24» (з «для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку» на «для будівництва  

і обслуговування адміністративної будівлі» та пояснив його основні 

положення. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Відкласти розгляд проєкту рішення міської ради № 3581  

«Про зміну УСБУ цільового призначення земельної ділянки  

по вул. Миколи Левитського, 71/24» (з «для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку» на «для будівництва  

і обслуговування адміністративної будівлі». 

2.Доручити управлінню містобудування та архітектури міської ради 

надати на комісію висновок щодо відповідності заявленої у зверненні 

ситуації містобудівної документації нормативно — правовим актам щодо 

будівлі по вул. Миколи Левитського, 71/24. 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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20.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3606 

«Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького  

від 15.02.2018 № 1442» («Про передачу ТОВ «ЕКОБЕЗПЕКА-К» в оренду 

земельної ділянки по вул. Аджамській») та пояснив його основні 

положення. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Взяти до відома проєкт рішення міської ради № 3606 «Про внесення 

змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 15.02.2018  

№ 1442» («Про передачу ТОВ «ЕКОБЕЗПЕКА-К» в оренду земельної 

ділянки по вул. Аджамській»). 
 

Результати голосування: 

«за» – 4, 

«утримались» - 3, 

Рішення прийнято. 
 

21.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3691 

«Про зміну управлінню капітального будівництва Міської ради міста 

Кропивницького цільового призначення земельної ділянки по вул. Героїв 

України, 26, корп. 1» та пояснив його основні положення. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3691 «Про зміну 

управлінню капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького 

цільового призначення земельної ділянки по вул. Героїв України, 26,  

корп. 1». 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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22.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3698 

«Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних 

торгах) по вул. Василя Нікітіна, 15, та включення до Переліку земельної 

ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом» та пояснив 

його основні положення. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3698 «Про затвердження 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу 

права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Василя 

Нікітіна, 15, та включення до Переліку земельної ділянки, яку 

виставлятимуть на земельні торги окремим лотом» 

 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

23. СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3375 

«Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних 

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

до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги 

окремим лотом» (для будівництва та обслуговування будівель торгівлі) 

та пояснив його основні положення. 
 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3375 «Про затвердження 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу 

права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах)  

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

земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом» 



28 
 

(для будівництва та обслуговування будівель торгівлі). 

 

Результати голосування: 

«за» – 5, 

«утримались» - 2, 

Рішення прийнято. 
 

24.  СЛУХАЛИ: 

 

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

«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних 

торгах) по вул. Глинки (напроти будинку № 2-а) та включення до Переліку 

земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом» 

(для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок)  

та пояснив його основні положення. 
 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3404 «Про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу 

права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Глинки 

(напроти будинку № 2-а) та включення до Переліку земельної ділянки,  

яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом» (для будівництва  

і обслуговування паркінгів та автостоянок). 

 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

25.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3654 

«Про затвердження Фісенку Н.В. технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  

(на місцевості) по вул. Академіка Корольова, 2 та передача її в оренду» 

(для будівництва та обслуговування будівель торгівлі) та пояснив його 

основні положення. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

 

 



29 
 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3654 «Про затвердження 

Фісенку Н.В. технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

по вул. Академіка Корольова, 2 та передача її в оренду» (для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі). 

 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

26.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3680 

«Про надання Герко О.А. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність (шляхом викупу)  

по вул. Соборній, 17» та пояснив його основні положення. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3680 «Про надання  

Герко О.А. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність (шляхом викупу) по вул. Соборній, 17». 

 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

27.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3681 

«Про надання дозволу Семененку В.І. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (шляхом 

викупу) по вул. Олексія Єгорова, 6» та пояснив його основні положення. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Відкласти розгляд проєкту рішення міської ради № 3681  

«Про надання дозволу Семененку В.І. на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (шляхом 

викупу) по вул. Олексія Єгорова, 6». 

 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

28.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3652 

«Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам» 

(Михайлюк, 8 пунктів) та пояснив його основні положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

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

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

у голосуванні в частині пункту 5 проєкту рішення міської ради № 3652 

«Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам» 

(Михайлюк, 8 пунктів). 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Погодити пункт 5 проєкту рішення міської ради № 3652  

«Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам» 

(Михайлюк, 8 пунктів), а саме: 

«5. Затвердити Дризі Єлизаветі Вадимівні проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, що передається у власність  

по вул. Інтернаціональній, 75 для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

та для індивідуального садівництва. 

Передати Дризі Єлизаветі Вадимівні безоплатно у власність земельну 

ділянку по вул. Інтернаціональній, 75 загальною площею 0,1000 га, з них: 

площею 0,1000 га (у тому числі по угіддях: 0,1000 га – малоповерхова 

забудова) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  

(кадастровий № 3510100000:46:373:0121) за рахунок земель житлової  
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та громадської забудови та площею 0,0852 га (у тому числі по угіддях: 

0,0852 га – багаторічні насадження) для індивідуального садівництва 

(кадастровий № 3510100000:46:373:0120) за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення.» 

 

Результати голосування: 

«за» – 6, 

«не голосували» - 1. 

Рішення прийнято. 

 

2. Погодити за виключенням пункту 5 проєкту рішення міської ради  

№ 3652 «Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок 

громадянам» (Михайлюк, 8 пунктів). 

 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

29.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3572 

«Про затвердження земельної ділянки по вул. Острівській (між будинками 

№ 2 та № 4), право оренди на яку набувається на аукціоні»  

(для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової 

інфраструктури) та пояснив його основні положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

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

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

у голосуванні щодо проєкту рішення міської ради № 3572  

«Про затвердження земельної ділянки по вул. Острівській (між будинками 

№ 2 та № 4), право оренди на яку набувається на аукціоні»  

(для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової 

інфраструктури) 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3572 «Про затвердження 

земельної ділянки по вул. Острівській (між будинками № 2 та № 4), право 

оренди на яку набувається на аукціоні» (для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури). 
 

Результати голосування: 

«за» – 4, 

«утримались» - 3. 

Рішення прийнято. 
 

30.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3683 

«Про надання Кравчук В.Я. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по проїзду Тінистому» та пояснив його 

основні положення. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проєкту рішення 

міської ради № 3683 «Про надання Кравчук В.Я. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по проїзду 

Тінистому». 
  

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

31.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3684 

«Про надання Бойко Р.Я. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по проїзду Тінистому» та пояснив його 

основні положення. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проєкт рішення 

міської ради № 3684 «Про надання Бойко Р.Я. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по проїзду 

Тінистому». 
 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

32.  СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3610 

«Про надання Гончаровій Н.Г. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Алтайському» 

та пояснив його основні положення. 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3610 «Про надання 

Гончаровій Н.Г. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Алтайському». 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

*** 

Розгляд питань даного порядку денного  

за порядковими номерами 33 - 81 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 


